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1 Elintavoilla vaikuttavuutta kansanterveyteen 

Useimpien kansansairauksien riskitekijöitä ovat muun muassa huono ravitsemus, vä-

häinen liikunta (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa 2008, 16) ja union-

gelmat (Grandner, Alfonso-Miller, Fernandez-Mendoza, Shetty, Shenoy & Comps 

2016). Yleisin kuolinsyy vuonna 2016 koko väestössä oli verenkiertoelinsairaudet 

(Kuolemansyyt 2016). Suomalaisista lähes puolet ovat ylipainoisia (Ylipainoisten 

osuus väestöstä 2017). Reilut 20 % aikuisväestöstä ei harrasta vapaa-ajan liikuntaa 

(Vapaa-ajan liikuntaa… 2018) tai kokee toistuvaa tai pitkäaikaista unettomuutta (Vii-

meisen kuukauden aikana… 2013). Elintapoihin vaikuttamalla voidaan saada aikaan 

merkittävää hyötyä kansanterveysongelmien ja niiden aiheuttamien haittojen suh-

teen (Kiiskinen ym. 2008, 16). Ennaltaehkäisy sekä terveyden, hyvinvoinnin ja toimin-

takyvyn edistäminen ovat nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimpiä sisäl-

töjä (Kangasniemi, Hipp, Häggman-Laitila, Kallio, Suyen, Karki, Kinnunen, Pietilä, Saar-

nio, Viinamäki, Voutilainen & Waldén, 2018, 81). 

Tarkasteltaessa elintapojen vaikutuksia, käsitellään myös merkittävää kansantalou-

dellista ongelmaa (Kiiskinen ym. 2008, 16, 122). Liikkumattomuuden kustannukset on 

todettu huomattaviksi niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti (Janssen 2012, 806; 

Scarborough, Bhatnagar, Wickramasinghe, Allender, Noster & Rayner 2011, 530; Va-

sankari & Kolu 2018, 57). Terveelliset elintavat ovat osa kansansairauksien hoitoa ja 

sen myötä elintapaohjaus on olennainen osa kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammat-

tilaisten työtä (Lihavuus (aikuiset) 2013; Liikunta 2016). Elintapojen parantaminen on 

yksi eu:n kansanterveys strategian ja Suomen terveyspolitiikan päätavoitteista (Gur-

ria & Andriukaitis 2016, 3; Larivaara 2016,4).  

Lainsäädäntö korostaa potilaan oikeutta saada terveyteensä vaikuttavaa tietoa (L 

785/1992, 5 §). Vaikka potilasohjausta pidetään tärkeänä terveysalan ammattitaidon 

osa-alueena (Eloranta, Katajista & Leino-Kilpi 2014, 64), kokevat terveydenhuollon 

ammattilaiset puutteita ohjausosaamisessaan (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, 

Talja, Uutela & Patja 2007; Lipponen, Kanste, Kyngäs & Ukkola 2008, 121) sekä asia-

kaslähtöisessä ohjaamisessa ja neuvonnassa (Kangasniemi ym. 2018, 65). Terveysalan 
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ammattilaisten kouluttamisella on todettu olevan hyötyjä (Edwards, Stapleton, Wil-

liams & Ball 2015; Karvinen, Balneaves, Courneya, Perry, Truant & Vallance 2017,736; 

Malan, Masn & Everett-Murphy 2015, 9), mutta koulutuksen vaikuttavuuden arvioin-

tiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota (Kukkonen 2018, 49-50; STM 2004, 19).  

VESOTE (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnol-

lisesti) -hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista, jota rahoittaa sosiaali- ja terveys-

ministeriö (STM). Se on osa, edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään 

eriarvoisuutta -kärkihankkeen, hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektia, joka 

toteutetaan vuosina 2017-2018. Päätoimijana hankkeessa on UKK-instituutti. Lisäksi 

mukana ovat kolme valtakunnallista toimijaa; kunnossa kaiken ikää (kki) ohjelma, dia-

betesliitto ja mielenterveyden keskusliitto sekä kymmenen sairaanhoitopiiriä sekä eri 

liikunta-alan järjestöjä ja toimijoita. Hankkeen vaikutusalueella asuu neljä miljoonaa 

ihmistä. (VESOTE-hanke 2018.) VESOTE-hankkeessa järjestettiin kolme opintojaksoa, 

liikunta, ravitsemus ja uniterveys, vaikuttavan elintapaohjauksen kehittämiseksi. 

Opintojaksot ovat koostuneet pääosin verkko-opinnoista, mutta jokaisella alueella on 

ollut omaa kontakti opetusta, liittyen paikalliseen työelämälähtöiseen kehittämisteh-

tävään. Koulutuksen tavoitteena on kehittää elintapaohjausosaamista ja juurruttaa 

elintapaohjaus eri sosiaali- terveys- ja liikunta-alojen sekä järjestöjen toimintatapoi-

hin. Hankkeella pyritään vahvistamaan moniammatillisuutta ja poikkihallinnollisuutta 

sekä kolmannen sektorin roolia. Koulutukseen osallistujat täyttävät samanlaisena 

toistuvan kyselyn ennen koulutuksen alkua ja koulutuksen loputtua. Tällä pyritään 

saamaan tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta. (VESOTE-hanke 2018; VESOTE-

hankkeen arviointi raportti 2018.) 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata koulutuksen vaikutuksia elintapaohjaus-

osaamiseen. Tavoitteenani on kuvata VESOTE-hankkeen elintapaohjauksen koulutuk-

seen osallistuneiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen ja ohjaustoi-

mintaa rajoittavien tekijöiden muutosta koulutuksen aikana heidän itsensä arvioi-

mana. Tavoitteenani on myös kuvata koulutuksen osallistuneiden antamia palaut-

teita koulutuksen vaikuttavuudesta ja sisällöstä. Tuloksia voidaan hyödyntää elinta-

paohjauskoulutuksen kehittämisessä. 
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2 Koulutus elintapaohjaus osaamisen kehittämisessä 

2.1 Jatkuva ammatillinen kehittyminen 

Jatkuva ammatillinen kehittyminen (Continuous professional development, CPD) tar-

koittaa ammattilaisen tietojen, taitojen ja osaamisen järjestelmällistä ylläpitoa, pa-

rantamista ja täydentämistä (Contract no. 2013 62 02. 2013, 6-10). Siitä käytetään 

myös termiä elinikäinen oppiminen ja joskus myös täydennyskoulutus (Kukkonen 

2018, 10). Jatkuva ammatillinen kehittyminen takaa ajantasaisen ammattitaidon ja 

voi osaltaan parantaa myös hoidon laatua ja tuloksia sekä parantaa kansalaisten luot-

tamusta terveydenhuoltoon. Se nähdään merkittävänä sosiaali- ja terveysalalla niin 

Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen esteenä 

useissa maissa koetaan olevan etenkin resurssien eli rahan ja ajan puute sekä useat 

organisatoriset syyt. (Contract no. 2013 62 02. 2013 2013, 6-10.) 

STM julkaisi vuonna 2004 terveydenhuoltoalan täydennyskoulutussuosituksen, 

minkä mukaan koulutuksen vaikuttavuuden seurannassa on puutteita. (STM 2004, 

19). Kukkosen (2018) raportin mukaan tämä suositus tarvitsisi päivityksen, jotta se 

vastaisi uutta ammattipätevyysdirektiiviä sekä maakunta- ja sote -uudistusta. Am-

mattilaisilla on velvoite täydennyskoulutukseen osallistumisesta, mutta sen toteutu-

misen seuranta on edelleenkin puutteellista. Samoin oppimistarpeiden ja osaamis-

vaatimusten selvittely on hajanaista (Mts. 49- 50.) 

Terveydenhuollon ammattihenkilölakia ollaan uudistamassa ja yksi sen tavoitteista 

on pohtia jatkuvan ammatillisen kehittymisen roolia muuttuvassa terveydenhuollon 

tilanteessa (Terveydenhuollon ammattihenkilölakia… 2017). Nykyisin Suomessa ter-

veydenhuollonammattilaisilla on 3-10 päivän koulutusoikeus ja velvoite vuosittain. 

Koulutuksiin osallistuminen vaihtelee huomattavasti. Reilut 23 % ei käytä lisäkoulu-

tusmahdollisuutta vuosittain ja yli 70 % vain 1-2 päivää. (Contract no. 2013 62 02. 

2013 2013, 198-208.) Kinnunen, Lohiniva-Kerkelä ja Mäkäräinen (2018) toteavat, että 

jatkuvan ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutus velvoitteen lakien mukai-
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nen toteutuminen on puutteellista Suomessa. He esittävätkin, että täydennyskoulu-

tusvelvoitteen vastuu tulisi määritellä tarkemmin ja jatkuvan ammatillisen kehittymi-

sen dokumentointia parantaa. (Kinnunen ym. 2018, 60, 87.) 

Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on osa jatkuvaa ammatillista kehittämistä 

(Contract no. 2013 62 02. 2013, 6-10). Jahren Kristofferssen, Nortvedt ja Skaug (2006, 

17) määrittelevät osaamisen sellaiseksi tieto ja taito tasoksi, mikä ammattilaisella on

ammattiinsa valmistuessaan ja mitä hän käyttää toimiessaan omassa työssään. Am-

matilliseen osaamiseen kuuluvat tiedot, taidot ja asenneosaaminen (Kang, Kim, Yoo,

Choi, Koh, Jho, Choi, Park, Moon, Kim, Jung, Kim, Lim, Hwang, Choe & Jones, 2013,

2712-2713). Terveydenhuollon osaamista määrittävät lait ja asetukset. Laki sosiaali-

huollon ammattihenkilöistä (L 817/2015, 3 §, 5 §) ja laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä (L 559/1994, 5 §) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä vaa-

ditaan ammattitoiminnan edellyttämää koulutusta. Heillä tulee olla myös niin valmiu-

det kuin mahdollisuudetkin täydentää oma osaamistaan (Mt. 18 §). Myös eettisissä

ohjeissa on velvoite täydentää ja ylläpitää ammattitaitoaan (ICN 2012, 3).

Suomessa on valmistauduttu SOTE-uudistuksen mukanaan tuomiin osaamisen kehit-

tämisen tarpeisiin. Sote uudistuksessa tarvittaviksi osaamisalueiksi on määritelty tär-

keimpänä ammattiala kohtainen substanssiosaaminen sekä lisäksi kaikkia ammatti-

ryhmiä koskeva geneerinen osaaminen. Se pitää sisällään asiakastyöosaamisen, pal-

veluiden ja työn kehittämisosaamisen sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muu-

tososaamisen. Ohjaus- ja neuvontaosaaminen on osa asiakastyöosaamista. (Kangas-

niemi ym. 2018, 68-69.) Sote-uudistus tuo mukanaan haasteita osaamisen ja sen ke-

hittämisen sekä osaamisen johtamisen alueille. Onnistunut kehittämistoiminta vaatii 

tuekseen johtamista. (Lammintakanen, Rissanen, Peronmaa-Hanska, Joensuu & 

Ruottu, 2016, 10, 30.) 

Osaamisen johtamisen määrittely on haastavaa sen moniulotteisuuden vuoksi. Kivi-

nen (2008) on määritellyt osaamisen johtamisen olevan yhdenmukaista organisaa-

tion strategian kanssa. Hän tarkentaa sen pyrkivän suunnitelmallisesti hallitsemaan 

tietoa ja osaamista sekä yhdistämään ja edistämään oppimisen prosesseja. (Kivinen 

2008, 193.) Osaamisen johtaminen edellyttää johtajalta kykyä ennakoida tulevia 
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muutoksia, tunnistaa ja määrittää tarvittava osaaminen ja niiden päivittäminen, koh-

dentaa osaaminen oikeille osa-alueille ja varmistaa, että edellä luetellut osa-alueet 

ovat tulleet huomioiduksi optimaalisesti. Tämä edellyttää johtajalta tietoa siitä mil-

laista osaamista työpaikalla tarvitaan, millaista osaamista eri asiantuntijoilla on ja mi-

hin tarvitaan osaamisen kehittämistä. Johtaja luo mahdollisuuden sille, että osaami-

nen saadaan käyttöön ja se voi kehittyä. Tulevaisuudessa osaamisen johtaminen 

edellyttää yhä enemmän myös johtajuuden kehittämistä ja johtajien oman osaami-

sen tarkastelua sekä muutosjohtajuutta. (Rytilä 2011, 181-186.)  

2.2 Ohjausosaaminen 

Ohjaus on hyvin monisäikeinen käsite. Ohjauksesta käytetään myös käsitteitä koulu-

tus, neuvonta ja kasvatus. Kääriäinen (2007) määrittelee ohjauksen ammattilaisten ja 

potilaan väliseksi vuorovaikutteiseksi suhteeksi, joka on tavoitteellista ja aktiivista 

sekä suhteessa heidän kontekstiinsa. Ammattilaiselta se edellyttää ammatillista vas-

tuuta kuten ohjausvalmiuksia. (M.t.s. 117.) Ohjauksen tulee olla suunniteltua ja riittä-

västi resursoitua. Ohjaustilanteessa asiakas on aktiivinen toimija ja ammattilaisen 

tehtävänä on olla tasavertainen tukija, mutta myös tiedon antaja. (Kyngäs, Kääriäi-

nen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Rennors, 2007, 25.)  

Vänskä (2012) määrittelee ohjausosaamisen ohjaajan kompetenssin eli yksilöllisten 

työelämävalmiuksien ja ohjaukseen tarvittavien kvalifikaatioiden eli työelämästä 

nousevien vaatimuksien suhteena. Hänen mukaansa ohjausosaamiseen ei siis riitä 

pelkkä pätevyys työhön vaan se huomioi myös alati muuttuvat työelämästä nousevat 

osaamisvaatimukset. (Mts 36-38.) Ohjausosaaminen on yksi sosiaali- ja terveysalan 

ammattitaitovaatimusalueista (Eriksson, Merasto, Korhonen & Moisio 2014, 43; Kan-

gasniemi ym. 2018, 68-69; Paltta 2005, 10-11; Rautio 2006, 152-155) ja sitä pidetään 

merkittävänä osa-alueena eri hoitoprosesseissa (Eloranta ym. 2014, 64). Ohjausosaa-

minen pitää sisällään ohjauksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat, oh-

jauksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, erilaisten menetelmien hallinnan 
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sekä yhteistyön muiden ammattiryhmien kanssa (Eriksson ym. 2014, 43). Siihen kuu-

luvat myös asiakkaan lähtökohtien huomioiminen ja motivoiva työote (Kangasniemi 

ym. 2018, 70). 

Sitoutuminen elintapamuutokseen on edellytys onnistuneelle elintapamuutokselle 

(Niskala, Ruotsalainen, Kyngäs & kääriäinen 2015, 228). Hoitoon sitoutuminen on 

keskeinen osa laadukasta ja tehokasta hoitoa, minkä vuoksi ammattilaisten tulee tie-

dostaen pyrkiä hyvään hoitoon sitoutumiseen. Ammattilaisten koulutuksessa tämä 

olisi hyvä ottaa huomioon. (Timlin 2015, 85-86.) Potilaan elintapamuutokseen sitou-

tumista edistävät ohjaajan antama riittävä tieto (Ylimäki, Kanste, Heikkinen, Bloigu & 

Kyngäs 2014, 31-35) ja tuki sekä oma motivaatio elintapamuutokseen (Kähkönen, 

Kankkunen, Saaranen, Miettinen, Kyngäs & Lamidi 2015, 7; Oikarinen, 2016, 81-82). 

Hyvä vuorovaikutus ohjaajan ja ohjattavan välillä sekä riittävät resurssit edesauttavat 

myös hoitoon sitoutumisessa (Oikarinen 2015, 81). Niskalan ja muiden (2015, 236) 

mukaan myös tuki-intervention toistaminen saattaa lisätä etenkin nuorten hoitoon 

sitoutumista elintapamuutokseen.  

Ammattilaiset ovat arvioineet potilasohjauksen toimintaedellytyksiin kuuluvan poti-

lasohjauksen valmiudet, toimintamahdollisuudet ja toteutuksen. Potilasohjausval-

miudet koostuvat tiedoista, taidoista ja asenteesta sekä ohjaustaidoista. Toiminta-

mahdollisuuksiin kuuluvat resurssit eli tila, aika ja materiaalit sekä tutkimustieto, yh-

teistyö ja kehittämismahdollisuudet. Potilasohjauksen toteutukseen kuuluvat potilas-

lähtöisyys ja tunneulottuvuus. (Lipponen, 2014,19, 44-45.) 

Laadukas ohjaus vaatii ammattilaiselta riittävät tiedot, taidot ja hyvän asenteen sekä 

riittävät resurssit. (Kääriäinen 2007, 133-134). Laadukas ohjaus sisältää riittävästi tie-

toa, on suunnitelmallista ja potilaslähtöistä ja ilmenee hyvässä vuorovaikutuksessa. 

Käytettävät menetelmät ja välineet ovat tarkoituksen mukaisia. Ohjauksen kirjaami-

nen ja arviointi ovat myös laadukkaan ohjauksen tunnuspiirteitä. (Kaakinen 2013, 

28.) Laadukkaalla elintapaohjauksella voidaan saavuttaa terveyshyötyjä (Kivelä ym. 

2014, 271-271; Korpi-Hyövälti 2012, 49). Potilasohjauksen laatu ja hoitohenkilökun-

nan antama tuki ovat yhteydessä parempaan elämäntapamuutokseen (Oikarinen, 

Engblom, Kyngäs & Kääriäinen 2017, 15; Oikarinen 2016, 81).  
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Potilasohjauksen laatua on tutkittu paljon potilaiden näkökulmasta (Kts. Kaakinen 

2013; Myllymäki, Ruotsalainen & Kääriäinen 2017; Rajala, Kaakinen, Nordell, Kääriäi-

nen 2018). Potilaat ovat arvioineet potilasohjauksen laadun hyväksi, mutta potilas-

lähtöiseen ohjaukseen tulisi kiinnittää huomiota enemmän (Oikarinen 2016, 81). 

Myös ammattilaisten käsityksiä omasta osaamisestaan ja koulutuksen tarpeestaan 

on selvitelty aiemmissa tutkimuksissa. Terveydenhuollon henkilöstö kokee omat tie-

tonsa ja taitonsa elintapaohjausosaamisessa osin puutteelliseksi (Jallinoja ym. 2007, 

246-248; Kääriäinen & Kyngäs 2010, 555; Lipponen ym. 2008, 121). Tosin heidän oh-

jausosaamisensa on todettu kehittyneen 2000-luvulla (Eloranta ym. 2014). Lähes

puolet syöpäosastolla toimivista, etenkin nuorista, sairaanhoitajista koki omat tie-

tonsa ravitsemuksen ja fyysisen aktiivisuuden ohjaukseen heikoiksi (Van Veen, Hoed-

jes, Versteegen, Van de Meulengraan, Kampman, Beijer 2017, 495). Jallinojan ym.

(2017, 246-248) tutkimuksessa tosin nuoremmat sairaanhoitajat kokivat omat oh-

jausosaamistietonsa paremmiksi.

Terveydenhuollonammattilaiset ovat avoimia koulutukselle ja kokevat tarvitsevansa 

lisäkoulutusta elintapaohjaukseen (Karvinen, Bruner & Truant 2015, 695; Stuij 2018, 

10). Potilasohjauskoulutuksen tulisi olla systemaattista, jotta potilasohjauksen laatu-

vaatimukset täyttyvät (Tervo-Heikkinen, Saaranen, Miettinen & Vaajoki 2018, 33). 

Hoitajat ovat kokeneet tarvitsevansa enemmän koulutusta alkoholin käytönohjauk-

sesta ja lääkärit ravitsemusohjauksesta (Kardakis, Jerdén, Nyström, Weinehall & Jo-

hansson 2018, 8-11.) Myös uniterveyden osaamiseen ja unettomuuden hoitoon on 

todettu tarvittavan lisää koulutusta (Davy, Middlemass & Siriwardena 2015, 1381; 

Dyas, Apekey, Tilling, Orner, Middelton, & Siriwardena 2010). 

Lisäkoulutusta on koettu tarvittavan myös tavoitteellisempaan (Kääriäinen & Kyngäs 

2010, 554-555) ja potilaskeskeisempään ohjaukseen (Eloranta ym, 2014, 69-70; Kaa-

kinen, Ervasti, Kääriäinen 2017, 18; Oikarinen 2016, 72) sekä ohjausmenetelmien, ku-

ten motivoivan haastattelun, hallintaan (Eloranta ym. 2014, 69-70; Kääriäinen & Kyn-

gäs 2010, 554-555; Östlund, Kristonnerzon, Häggström, & Wadensten, 2015, 11). Po-

tilaan motivoiva ohjaaminen on merkittävä tekijä potilasohjauksessa, koska sillä on 

todettu olevan suuri merkitys potilaiden hoitoon sitoutumisessa ja sen myötä elinta-

paohjauksen onnistumisessa (Kähkönen ym. 2015, 7; Oikarinen 2016, 81-82).  
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Kääriäinen ja Kyngäs (2010) toteavat, että ohjauksen arviointiin tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Samoin he toteavat, että organisaation kehittämistä tarvitaan, 

jotta mahdollisuudet laadukkaaseen potilasohjaukseen olisivat paremmat. (Kääriäi-

nen & Kyngäs 2010, 554-555.) Potilasohjauksen tulisi perustua enemmän tutkimus- ja 

näyttöön perustuvaan tietoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulu-

tukseen tulisi yhdistää enemmän pedagogista koulutusta. Yhteistyön lisääminen eri 

ammattilaisten kesken, lisäisi hiljaisen tiedon leviämistä. (Bergh, Persson, Karlsson & 

Nriberg 2014, 529-533.)  

Kääriäisen (2007) väitöstutkimuksen mukaan laadukasta ohjausta rajoittavat ajan ja 

asianmukaisten tilojen sekä riittävän henkilöstön puute. Myös monipuolisten ohjaus-

materiaalien saatavuus on heikkoa. Tiedoissa ja ohjaustaidoissa todetaan olevan osit-

tain puutteita. (Mts. 119-122.) Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutki-

muksissa (Kts. Douglas, Torrance, van Teijlingen, Meloni & Kerr 2006; Ghorbani, So-

leimani, Zeinali & Davaji 2014, 556; Kääriäinne & Kyngäs 2010, 555; Jallinoja ym. 

2007, 246-248; Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006).  

Elintapaohjausta rajoittaviksi tekijöiksi on todettu myös johdon tuen puute, liian vä-

häinen ohjaus ja opastus elintapaohjauksen ohjeiden käyttöön sekä vähäinen yhteis-

työ ja mielipide erot eri ammattilaisten välillä (Kardakis ym. 2018, 8-11). Oman ajan 

rajallisuuden ja eri ammattialojen yhteistyön vähäisyyden lisäksi Alankomaalaiset lää-

kärit ovat kokeneet potilaan motivaation puuttumisen estävän onnistunutta elämän-

tapamuutosta (Geense, van de Glind, Visscher & van Achtenberg, 2013, 4). Myös Jal-

linoja ja muut (2007, 246-248) toteavat, että hoitohenkilökunnan mielestä potilaiden 

puutteellinen muutosmotivaatio estää ohjauksen vaikuttavuutta. Terveydenhuollon 

ammattilaiset pitävät tärkeänä, että he tietävät omat ohjaukseen vaikuttavat tekijät. 

He myös kokevat haasteeksi yhteiskunnan luomat paineet tehokkuudesta. (Stuij 

2018, 10.)  

Neuvontaa edistävinä tekijöinä nähdään potilaskeskeisyys, ammattilaisten yhteistyö, 

oikea ajoitus ja kokonaisvaltainen terveisiin elämäntapoihin ohjaaminen (Li, Lee, 

Chen, Jeng & Chen 2014, 4787-4790). Johtajien rooli potilasohjauksen kehittämisessä 
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on merkittävä. Organisaation tuki koetaan tärkeänä edistäjänä potilasohjauksessa, 

sen kehittämisessä sekä ammattitaidon ylläpitämisessä. (Bergh ym. 2014, 533.)  

2.3 Koulutus osaamisen kehittämisen tukena 

Käytännön tietoihin, taitoihin ja asenteisiin pystytään vaikuttamaan hyvin osaami-

seen kohdistuvilla koulutusinterventioilla (Kangasniemi ym. 2018, 65). Verkkokoulu-

tuksesta käytetään monia erilaisia käsitteitä kuten e-oppiminen tai etäopetus. Näillä 

kaikilla tarkoitetaan eri tekniikoita hyödyntäviä oppimistilanteita, joissa ei ole väli-

töntä kontaktia opettajan ja oppilaan välillä. Merkittävää on kuitenkin heidän väli-

sensä vuorovaikutus, jonkin välineen avulla. Verkkokoulutus on ohjattua oppimista. 

(Lehtinen & Nummenmaa 2012, 2.) Verkkokoulutuksessa käytetään monia erilaisia 

oppimisvälineitä ja -tapoja (Kala, IsaramalaI & Pohthong. 2010)  

Verkkokoulutus yleistyy koko ajan ja sen vuoksi sen laadun seuranta on tärkeää (Jung 

2010, 461). Verkko-oppimisen arviointiin on olemassa erilaisia malleja. Ne sisältävät 

myös opiskelijan näkökulman oppimisympäristöstä ja materiaalien arviointia. Arvi-

oinnilla pyritään laadukkaaseen verkkokoulutusympäristöön. (Hadullo, Oboko & 

Omwenga 2017, 191-199; Zhang & Cheng 2012.) Verkkokoulutuksen vaikuttavuuden 

arvioinnin lisäksi on tärkeää myös muokata koulutusympäristöä palautteen perus-

teella sen vaikuttavuuden parantamiseksi (Karvinen ym. 2017, 736).  

Verkkokoulutuksella on saavutettu vaikuttavia tuloksia etenkin tietojen lisääntymisen 

suhteen. (Kangasniemi ym. 2018, 65.) Sillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia 

syöpäosaston sairaanhoitajien fyysisen aktiivisuuden ohjauksen laatuun ja ohjauksen 

esteiden vähentymiseen (Karvinen ym. 2017,736). Saman suuntaisia tuloksia on 

saatu myös Afrikassa, jossa todetaan, että koulutettavien käsitys ja taidot tarjota 

elintapaohjausta muuttuivat paremmiksi sekä koulutus lisäsi heidän tietoisuuttaan 

poistaa elintapaohjausta rajoittavia tekijöitä. (Malan ym. 2015, 9.) Myös fyysisen ak-

tiivisuuden tietotaidoissa on todettu jonkin verran parantumista koulutuksen myötä. 

(Aittasalo, Kukkonen-Harjula, Toropainen, Rinne, Tokola & Vasankari 2016, 9-10.) 

Koulutuksella on saatu positiivisia tuloksia ravitsemuksen ja liikunnan osaamiseen 

(Edwards ym. 2015) sekä lääkäreiden elämäntapaneuvonnan osaamiseen (Sargeant, 
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Valli, Nerrier & MacLeod 2008, 190). Elintapaohjauskoulutus on vahvistanut henkilö-

kunnan mielestä potilasohjauksen laadun merkitystä ja lisännyt ammatillista yhteis-

työtä (Tervo-Heikkinen, Saaranen, Miettinen & Vaajoki 2018, 31-32).  

Hoitohenkilökunnan koulutuksella on todettu myös olevan myönteinen vaikutus van-

husten haitallisten lääkkeiden käytön vähenemiseen ja sen myötä vanhusten kaatu-

misten vähentymiseen (Juola 2018, 108-113), kivunhoidon parantumiseen (Phillips, 

Heneka, Hickman, Lam & Shaw 2014, 528), taitoon huomioida potilaan seksuaaliter-

veyteen liittyvät asiat (Jonsdottir, Zoëga, Saevarsdottir,  Sverrisdottir, Thorsdottir, Ei-

narsson, Gunnarsdottir & Nridriksdottir 2016, 29-30) sekä hengellisten asioiden huo-

mioimiseen lasten syöpäosastolla (Petersen,  Callahan, McCarthy, Hughes, White-

Traut & Bansal, 2017, 138). 
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3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata koulutuksen vaikutuksia elintapaohjaus-

osaamiseen. Tavoitteena on kuvata VESOTE -hankkeen elintapaohjaus koulutukseen 

osallistuneiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ohjausosaamisen ja ohjaustoi-

mintaa rajoittavien tekijöiden muutosta koulutuksen aikana heidän itsensä arvioi-

mana. Tavoitteenani on myös kuvata koulutuksen osallistuneiden antamia palaut-

teita verkkokoulutuksen vaikuttavuudesta ja sisällöstä. Tuloksia voidaan hyödyntää 

elintapaohjauskoulutuksen kehittämisessä.  

Tutkimuskysymyksinäni ovat: 

1. Millaiseksi VESOTE -hankkeen elintapaohjauskoulutukseen osallistuneet ar-

vioivat oman osaamisensa ennen ja jälkeen koulutuksen liikuntaan-, ravitse-

mukseen- ja uneen liittyvän ohjauksen osalta?

2. Millaiseksi VESOTE -hankkeen elintapaohjauskoulutukseen osallistuneet ar-

vioivat ohjaustoimintaansa rajoittavat tekijät ennen koulutusta ja kokevatko

he niiden vähentyneen koulutuksen aikana liikuntaan-, ravitsemukseen- ja

uneen liittyvän ohjauksen osalta?

3. Millaiseksi VESOTE -hankkeen elintapaohjauskoulutukseen osallistuneet ar-

vioivat koulutuksen vaikuttavuuden ja sisällön? Millaisen kokonaisarvosanan

he antoivat koulutuskokonaisuudelle?
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Määrällinen tutkimus 

Opinnäytetyöni on kuvaileva määrällinen kyselytutkimus, jonka asetelma on puoliko-

keellinen eli alku- ja loppumittauksen välillä on interventio tässä tapauksessa koulu-

tus, mutta kontrolliryhmää ei ole käytetty. Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus 

pohjautuu positivismiin, missä tieto ymmärretään ja sitä käsitellään numeraalisesti. 

Kiinnostus kohdistuu muuttujiin. Määrällistä tutkimusta kuvaavat täsmällisyys ja 

standartoidut mentelmät. (Bryman 2012, 35-36; Neuman 2014, 195.) Määrällinen 

tutkimus voi olla kuvailevaa eli asiaa pyritään kuvaamaan, mutta syitä kyseiselle tilan-

teelle ei etsitä. Kuvailevassa tutkimuksessa ei aseteta muutoin määrälliselle tutki-

mukselle tyypillisiä hypoteeseja. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 56-62.) 

Tutkimuksessa halutaan tarkastella muutosta. Kiinnostus kohdistuu osaamisen ja ra-

joitteiden muutokseen. Aineisto on kerätty strukturoidulla webropol -kyselyllä ja ai-

neiston koko on varsin suuri. Tällaiseen aineistoon pystytään parhaiten vastaamaan 

määrällisen tutkimuksen metodein. (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2014, 

15-17).

4.2 Aineistonkeruu ja kohderyhmä 

Aineistonkeruu tehtiin strukturoidulla webropol -kyselyllä. Strukturoidun kyselyn 

etuina on suurtenkin aineistojen helpompi käsittely ja tulosten vertailukelpoisuuden 

paraneminen (Bryman 2012, 250). Aineisto saatiin valmiina UKK-instituutilta. Kysely-

kaavake laadittiin UKK-instituutissa useiden henkilöiden yhteistyönä. Alkukyselylo-

make (liite 1) muodostui neljästä osiosta. Tutkimukseen käytettiin alkukyselystä en-

simmäinen, kolmas ja neljäs osio. Ensimmäinen osio käsitti seitsemän taustatietoky-

symystä, kuten ikä ja ammattinimike. Kolmas osio kartoitti vastaajien omaa arviota 

sen hetkisestä tietämyksestään kyseisen osion ohjausosaamisesta. Väittämien vas-

tausvaihtoehtoina oli viisiportainen asteikko, joissa ääripäinä oli ei osaamista/tietä-

mystä ja erinomainen osaaminen/tietämys. Neljännessä osiossa vastaajat olivat va-

linneet sillä hetkellä heidän elintapaohjaustaan rajoittavia tekijöitä. Kysymyksessä oli 
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mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Alkukyselyssä oli käytettävissä joku muu, 

mikä - kohta ja siihen pystyi vastaamaan avoimella vastauksella. Tästä voi olla hyötyä, 

jos halutaan saada tietoa tekijöistä, joita kyselyn laatija ei ole osannut ottaa huomi-

oon (Bryman 2012, 247). Loppukyselystä (liite 2) tutkimukseen otettiin mukaan osaa-

mista ja rajoitteita kartoittavat kysymykset kolme ja neljä, mitkä vastasivat alkuky-

selyn osioita kolme ja neljä. Loppukyselyssä rajoitteita kartoittavassa kysymyksessä 

vastaajia kehotettiin valitsemaan ne rajoitteet, mitkä olivat vähentyneet koulutuksen 

aikana. Loppukyselyssä oli mahdollisuus kommentoida jokaista rajoitetta myös avoi-

mella vastauksella, mutta jokin muu kohta ei ollut valittavana. Lisäksi loppukyselyn 

koulutuspalaute osiosta otettiin mukaan verkkokoulutuksen arviointi kysymys 5 ja 

materiaalin arviointi kysymys 8. Kokonaisarvosanat muodostettiin kysymyksestä 15. 

Kysely oli muokattu vastaamaan jokaista opintojaksoa erikseen. 

Opinnäytetyön kohderyhmänä oli VESOTE-hankkeen elintapaohjaus koulutuksen en-

simmäisen aallon koulutettavat (N=1661). Tutkimusaineistoon otettiin ne koulutetta-

vat, jotka ovat vastanneet kaikkien opintojaksojen sekä alku- että loppukyselyyn (n 

691). 

4.3 Aineiston analysointi 

Aineisto on analysoitu tilastollisesti IBM SPSS statistics 25– ohjelmaa käyttäen. Ai-

neisto oli luokiteltu ja tunnistetiedot poistettu ennen aineiston luovutusta. Aineisto 

saatiin suojattuna tiedostona, mikä siirrettiin SPSS-ohjelmistoon. Aineistosta poistet-

tiin ne, jotka eivät olleet vastanneet kaikkien kolmen opintojakson sekä alku- että 

loppukyselyyn. Osaamisen muutosta tarkasteltiin osaamista kartoittavien väittämien 

vastauksien frekvenssejä ja prosenttiosuuksia vertailemalla. Aineistoa kuvaillaan 

usein frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 132). Osaamisen muutosta kuvaavista muuttujista muodostettiin myös keskiar-

vot. Keskiarvoa käytetään usein kuvaajana myös järjestysasteikollisten muuttujien 

analysoinnissa (Bryman 2012, 338) etenkin antamaan yleiskuvaa aineistosta (Heikkilä 

2014, 52). Vastauksissa ei osaamista oli luokiteltu numerolla yksi ja erinomainen 
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osaaminen numerolla viisi. Sen vuoksi keskiarvon nouseminen kuvaa myös osaami-

sen parantumista. Rajoitteita tarkasteltiin vastaajien valitsemien rajoitteiden sum-

mien avulla. Alkukyselyn rajoitteita kuvaavista avoimista vastauksista jaoteltiin samaa 

tarkoittavat vastaukset samaan luokkaan. Loppukyselyssä olleita avoimia vastauksia 

ei ole analysoitu. Osaamista kartoittavissa väittämissä keskiarvojen tilastollista mer-

kitsevyyttä on testattu wilcoxonin merkkitestillä (Wilcoxon signed rank test). Suu-

resta otoskoosta huolimatta, tähän testiin päädyttiin, koska otokset ovat toisistaan 

riippuvia ja aineisto ei noudata normaalijakautuneisuutta (Metsämuuronen 2009, 

1019). Otokset ovat toisistaan riippuvia, koska mittaus on suoritettu kahteen kertaan 

samalle joukolle.  Normaalijakautuneisuutta testattiin SPSS:n explore toiminnolla 

käyttäen Kolmogorov-Smirnov - ja Shapiro-Wilk -testejä (Metsämuuronen 2009, 

645). Tulosten luotettavuutta pyrittiin todentamaan muodostamalla osaamista ja 

rajoitteita kartoittavista osioista Cronbachin alphakertoimet (Metsämuuronen 2009, 

76-77).  Verkkokoulutusta ja sen materiaalien arviointia kuvattiin frekvensseillä ja 

prosenttiosuuksilla.  

Opinnäytetyön aineisto koostuu vain niistä vastanneista, jotka olivat vastanneet 

kaikkien kolmen opintokokonaisuuden alku- ja loppukyselyyn (n=691). 

Toimeksiantajan pyynnöstä on muodostettu myös osallistujaprofiilit 

opintojaksoittain sekä alueittain kaikista vastaajista mukaan lukien myös ne, jotka 

ovat vastanneet vain yhden opintojakson alku- ja loppukyselyyn (N=1661). Ne on 

esitelty liitteessä 3. Seuraavassa raportoinnissa aineisto koostuu niistä, jotka ovat 

vastanneet kaikkien opintojaksojen alku- ja loppu kyselyihin (n=691). 
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Taustatiedot 

Kouluttautujista naisia oli enemmistö (95 %, n=656). Ikäjakaumaltaan noin kolman-

nes vastaajista oli joko 41-50- (32 %, n=224) tai 51-62-vuotiaita (30 %, n=209). Neljäs 

osa oli 30-40 vuotiaita (25 %, n=174) ja 11 % (n=2) 18-29 vuotiaita. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma luokiteltuna (n=691) 

Ikäluokat n % 
18-29 vuotta 73 11 

30-40 vuotta 174 25 

41-50 vuotta 224 32 

51-62 vuotta 209 30 

+63 vuotta 11 2 

Yhteensä 691 100 

Vastaajat jakaantuivat varsin tasaisesti sairaanhoitopiireittäin. Suurin osallistuja 

joukko oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta (32 %, n=223) ja pienin Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (2 %, n=12). (Kuvio 1.) 

Kuvio 1. Vastaajien jakautuminen alueittain (n=691) 

EKSOTE; 2%
EPSHP; 12%

ESSOTE; 13%

KAINUU; 7%

PPSHP; 8%

PSHP; 9%SATASOTE; 10%

VSSHP; 32%

HUS; 7%
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Suurin osa vastaajista työskenteli perusterveyden huollossa (46 %, n=318) tai 

erikoissairaan hoidossa (21 %, n=142). (Taulukko 2.)  

Taulukko 2. Vastaajien jakautuminen ammattialoittain (n=691) 

Ammattiala n % 

Perusterveydenhuolto 318 46 

Erikoissairaanhoito 142 20 

Työterveys 33 5 

Sosiaaliala 75 11 

Liikunta-ala 54 8 

Muu elintapaohjaukseen linkittyvä ala 69 10 

Yhteensä 691 100 

Valtaosa vastaajista oli julkisen sektorin työntekijöitä (86 %, n=593). Myös 

yksityisensektorin (6 %, n=38) ja järjestöjen (7 %, n=49) työntekijöitä oli mukana. 

(Taulukko 3.)  

Taulukko 3. Vastaajat toimikentittäin (n=691) 

Toimikenttä n % 

Julkinen sektori 593 86 

Yksityinen sektori 38 5 

Järjestö/yhdistys 49 7 

Yksityinen toimija 5 1 

Joku muu 6 1 

Yhteensä 691 100 

Ammattiryhmistä edustetuimpia olivat sairaanhoitajat (26 %, n=177) ja 

terveydenhoitajat (23 %, n=161). Vastaajista fysioterapeutteja oli 14 % (n=93) ja 

lääkäreitä alle prosentti (n=3). Jokin muu luokassa oli vastaajina muun muassa 

kehittämistehtävissä toimijoita sekä erilaisia ohjaajia niin liikunnan kuin 

ravitsemuksenkin alueilta.  (Taulukko 4.)  
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Taulukko 4. Vastaajat ammattinimikkeittäin (n=691) 

Ammattinimike n % 

Sairaanhoitaja 177 26 

Terveydenhoitaja 161 23 

Jokin muu 141 20 

Fysioterapeutti 93 14 

Liikunnanohjaaja 31 5 

Lähihoitaja 29 4 

Sosiaaliala 26 3 

Työterveyshoitaja 18 3 

Ravitsemusterapeutti 12 2 

Lääkäri 3 0 

Yhteensä 691 100 

5.2 Liikunta opintojakso 

5.2.1 Osaamisen muutos 

Osallistujien osaamista kartoitettiin kymmenellä väittämällä. Vastausvaihtoehtoina 

oli viisiportainen asteikko ei osaamista/tietämystä - erinomainen osaaminen/tietä-

mys. Vastaajat kokivat koulutuksen jälkeen oman osaamisensa paremmaksi liikunta-

neuvonnan osalta. Kaikissa osaamista kartoittavissa väittämissä ei osaamista, heikko 

osaaminen ja kohtalainen osaaminen oli valittu loppukyselyssä harvemmin ja vastaa-

vasti hyvä ja erinomainen osaaminen/tietämys oli valittu useammin verrattuna alku-

kyselyyn. Myös keskiarvot olivat suurempia loppukyselyssä kuin alkukyselyssä.  Wil-

coxonin merkkitesti osoittaa, että keskiarvojen erot ovat tilastollisesti erittäin merkit-

seviä. Kaikissa väittämissä p-arvo oli alle 0,001. (Liite 4.) 

Terveysliikunnan ja liikunnan puheeksi ottamisen osaamisessa alkukyselyssä suurim-

malla osalla vastaajista oli kohtalainen (37 %, n=256) tai hyvä osaaminen (52 %, 

n=355) ja loppukyselyssä taas hyvä (68 %, n=468) tai erinomainen osaaminen (19 %, 

n=130).  Reilut kolmas osa (37%, n=259) vastaajista oli mielestään osannut perustella 

ennen koulutusta terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen terveyteen ja hyvin-

vointiin kohtalaisesti ja puolet (50%, n=344) hyvästi. Opintojakson jälkeen lähes 70 % 

(n=477) arvioi osaamisensa hyväksi. 
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Paikallaan oloon kytkeytyvien terveyshaittojen tietäminen oli hyvää ennen koulu-

tusta yli puolella (n=353) ja loppukyselyssä 65 % (n=451) vastaajista. Heikkoa osaa-

mista alkukyselyn perusteella oli 35 (5 %) ja loppukyselyssä vain yhdellä vastaajalla. 

Vastaajista 16 %:lla (n=111) ei ollut osaamista ollenkaan tai osaaminen oli heikkoa 

liikkumisen turvallisuuteen liittyvissä näkökulmissa ennen koulutusta. Koulutuksen 

jälkeen 70 % (n=490) vastaajista koki osaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi. Asiak-

kaan tilanteeseen ja taustaan sopivan liikuntaneuvonnan antamisen osaamisen lähes 

puolet (46 %, n=317) vastaajista kokivat hallitsevan kohtalaisesti ennen koulutusta ja 

59 % (n=407) hyvin koulutuksen jälkeen.  

Puolet (50 %, n=343) vastaajista koki osaavansa tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan 

muutosvaiheen ennen opintojaksoa kohtalaisesti ja 60 % (n=410) opintojakson jäl-

keen hyvästi. Eniten osaaminen oli lisääntynyt liikuntaneuvonnan tukimateriaalien ja 

työvälineiden käyttämisessä. Vastaajista vajaa kolmannes (29%, n=197) koki osaami-

sensa heikoksi ja 3 %:lla (n=18) ei ollut osaamista lainkaan alkukyselyn perusteella. 

Hyvä osaaminen oli noussut alku- ja loppukyselyiden välillä 22 %:sta (n=155) 60 %:n 

(n=417). Osaaminen asiakkaan ohjaamisessa organisoidun liikuntaneuvonnan pariin 

ja paikallisiin liikuntaryhmiin oli vähentynyt luokissa heikko osaaminen ja kohtalainen 

osaaminen. Loppukyselyssä 185 (n=27 %) vastaajaa vähemmän valitsi ei osaamista, 

heikko tai kohtalainen osaaminen kuin alkukyselyssä. Erinomaisten osaajien määrä 

oli yli kaksinkertaistunut ollen loppukyselyn perusteella 130 (n=19 %) vastaajaa.  

Oman roolin puheeksiottajana ja paikallisen liikuntaneuvonnan palvelupolun tietämi-

sen hallitsi ennen koulutusta suurin osa kohtalaisesti (38 %, n=264) ja koulutuksen 

jälkeen hyvin (52 %, n=360). Koulutuksen jälkeen vastaajista 460 (67 %) osasi tiedos-

taa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Ennen koulutusta hyviä osaajia oli 

vain 313 (45 %). (Kuvio 2.)
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Kuvio 2. Itsearvioitu liikuntaosaaminen koulutuksen alussa ja lopussa (n=691)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Loppu: Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen paikallisen…
Alku: Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen paikallisen…

Loppu: Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan antajana
Alku: Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan antajana

Loppu: Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja paikallisiin…
Alku: Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja paikallisiin…

Loppu: Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä
Alku: Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä

Loppu: Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa liikuntaneuvontaa
Alku: Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa liikuntaneuvontaa

Loppu: Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen turvallisuuteen liittyvät näkökulmat
Alku: Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen turvallisuuteen liittyvät näkökulmat
Loppu: Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen liikuntaneuvontatilanteessa

Alku: Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen liikuntaneuvontatilanteessa
Loppu: Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja

Alku:Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja
Loppu: Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen terveyteen ja…

Alku: Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen terveyteen ja…
Loppu: Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat asiat asiakastyössä

Alku:Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat asiat asiakastyössä

Ei osaamista/ tietämystä Heikko osaaminen/ tietämys Kohtalainen osaaminen/ tietämys Hyvä osaaminen/ tietämys Erinomainen osaaminen/ tietämys
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5.2.2 Liikuntaneuvontaa rajoittavat tekijät 

Alkukyselyssä vastaajan liikuntaneuvontaa rajoittavia tekijöitä kartoitettiin kehotta-

malla valitsemaan listasta kaikki ne luetellut tekijät, mitkä rajoittivat liikuntaneuvon-

taa sillä hetkellä. Myös jokin muu kohta oli mahdollisuus valita ja siihen oli mahdolli-

suus vastata avoimella vastauksella. Loppukyselyssä kysymys oli muotoiltu eri tavalla. 

Siinä kehotettiin valitsemaan ne rajoitteet, mitkä olivat vähentyneet koulutuksen ai-

kana. 

Alkukyselyssä eniten valittu liikuntaneuvontaa rajoittava tekijä oli liikuntaneuvonnan 

osaamisen aukot (n=355). Yli puolet vastaajista oli valinnut sen rajoitteeksi. Usein oli 

valittu rajoittavaksi tekijäksi myös liikuntaa koskevien tietojen puutteellisuus (n=254). 

Tuki materiaalien ja käytänteiden puuttuminen (n=265) sekä paikallisten liikuntapal-

veluiden ja mahdollisuuksien tunteminen (n=291) koettiin myös usein rajoittavaksi.  

Yhteistyön puutteellisuuden oli valinnut 270 vastaajaa liikuntaneuvontaa rajoitta-

vaksi tekijäksi. Kaikkein vähiten rajoittavana tekijänä vastaajat olivat kokeneet oman 

motivaation puutteellisuuden (n=21) ja esimiehen (n=20) ja työyhteisön (n=46) ar-

vostuksen. (Taulukko 5.) Avoimissa vastauksissa nousi esille resurssien ja asiakkaan 

motivaation puute.   

Eniten vastaajat kokivat koulutuksen aikana rajoitteena vähentyneen tukimateriaa-

lien puuttumisen (n=317), osaamisen aukkojen (n=290) ja liikuntaa koskevien tietojen 

puutteellisuuden (n=278) sekä paikallisten liikuntapalveluiden riittävän tuntemisen 

(n=233).  
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Taulukko 5. Liikuntaneuvontaa rajoittavien tekijöiden muutos koulutuksen aikana 
(n=691) 

Rajoittavat tekijät ennen koulutusta n 
Rajoitteena vähentyneet tekijät koulutuk-

sen jälkeen 
n 

Liikuntaneuvonta osaamisessani on aukkoja 355 Liikuntaneuvontaan ei ole tukimateriaalia 317 

Liikuntaneuvonnan käytännöt ovat vielä puut-

teellisia 
293 Liikuntaneuvonta osaamisessani on aukkoja 290 

En tunne riittävästi paikallisia liikuntapalve-

luita ja -mahdollisuuksia 
291 Koen puutteita liikuntaa koskevissa tiedoissa 278 

Liikuntaneuvonnan yhteistyön puutteellisuus 270 
En tunne riittävästi paikallisia liikuntapalve-

luita ja -mahdollisuuksia 
233 

Liikuntaneuvontaan ei ole tukimateriaalia 265 
Liikuntaneuvonnassa ei ole kirjallisia ohjeita, 

eikä siihen perehdytä 
198 

Liikuntaneuvonnassa ei ole kirjallisia ohjeita, 

eikä siihen perehdytä 
255 

Oma motivaationi liikuntaneuvontatyöhön 

puutteellista 
163 

Koen puutteita liikuntaa koskevissa tiedoissa 254 Liikuntaneuvonta ei kuulu työnkuvaani 160 

Liikuntaneuvontaa antavat muut ammattiryh-

mät 
167 

Liikuntaneuvonnan käytännöt ovat vielä 

puutteellisia 
159 

Liikuntaneuvontaa ei kirjata asiakastietoihin 147 
Liikuntaneuvonnan yhteistyön puutteelli-

suus 
150 

Liikuntaneuvonta ei kuulu työnkuvaani 110 
Liikuntaneuvontaa antavat muut ammatti-

ryhmät 
123 

Liikuntaneuvonta vie liikaa aikaa 62 Liikuntaneuvonta vie liikaa aikaa 105 

Liikuntaneuvontaa ei arvosteta työyhteisös-

säni 
46 Liikuntaneuvontaa ei kirjata asiakastietoihin 99 

Oma motivaationi liikuntaneuvontatyöhön 

puutteellista 
21 Liikunta on jokaisen asiakkaan oma asia 81 

Liikuntaneuvonta ei ole esimieheni mielestä 

tärkeää 
20 

Liikuntaneuvontaa ei arvosteta työyhteisös-

säni 
69 

Liikunta on jokaisen asiakkaan oma asia 12 
Liikuntaneuvonta ei ole esimieheni mielestä 

tärkeää 
41 

5.2.3 Koulutuspalautteet 

Liikunta opintojakson verkkokoulutuksen koulutuspalautteista analysoitiin loppuky-

selyn kysymykset 4 ja 7. Koulutuksen kokonaisarvosanan keskiarvo oli 3,47. Suurin 

osa oli arvioinut koulutuksen arvosanalla hyvä. 
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Kysymyksessä viisi vastaajat arvioivat koulutusta viidestä eri näkökulmasta. Vastaus-

vaihtoehtoina oli viisiportainen asteikko erittäin heikosti, melko heikosti, kohtalai-

sesti/melko hyvin, hyvin ja erittäin hyvin. Noin puolet vastaajista koki, että verkko-

koulutus vahvisti omaa liikuntaneuvonnan osaamista (53 %, n=366) ja opintojaksolle 

asetetut odotukset ja oppimistavoitteet toteutuivat (50 %, n=344) hyvin. Liikuntaneu-

vontatyössä käytettäviä työkaluja ja -välineitä puolet (53 %, n=366) vastaajista koki-

vat saaneensa hyvin ja neljäsosa (25 %, n=171) erittäin hyvin. Paikallisten liikuntaneu-

vonta käytänteiden tuntemus vahvistui hyvin 34 %:lla (n=234) ja kohtalaisesti 40 %:lla 

(n=274), mutta vajaa viidennes (17 %, N=121) koki, että se oli lisääntynyt vain hei-

kosti. Alueellisen kohderyhmän mukaista asiakasryhmän liikuntaneuvonnan osaa-

mista koulutuksen koettiin vahvistaneen pääosin hyvin (42 %, n=291) tai kohtalaisesti 

(41 %, n=285). (Kuvio 3.) 

Kuvio 3. Liikunta opintojakson verkkokoulutuksen arviointi prosenttisuuksin (n=691) 

Kysymyksessä kahdeksan vastaajat arvioivat kuinka verkkokoulutuksen oppimateriaa-

lit tukivat oppimista. Vastausvaihtoehtoina oli viisiportainen asteikko heikosti - erin-

omaisesti. Tässä osiossa vastaajia oli 690. Suurin osa vastaajista oli kokenut eri koulu-

tusmateriaalien tukeneen oppimistaan hyvin tai kiitettävästi. Noin puolet vastaajista 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Sain työkaluja ja -välineitä, joita voin käyttää
liikuntaneuvontatyössä

Verkkokoulutus vahvisti liikuntaneuvonnan
osaamistani

Opintojaksolle asettamani odotukseni ja
oppimistavoitteeni toteutuivat

Verkkokoulutus vahvisti alueellisen kohderyhmäni
mukaisen asiakasryhmän liikuntaneuvonnan…

Verkkokoulutus vahvisti paikallisen
liikuntaneuvonnan käytänteiden tuntemusta

Erittäin heikosti Melko heikosti Kohtalaisesti/ melko hyvin Hyvin Erittäin hyvin
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kokivat, että luentotallenteet (53 %, n=370), luettavat artikkelit (50 %, n=343), liikun-

taneuvontaan liittyvät internet -linkit (47 %, n=322), elintapaohjausta tukevat käypä 

hoitosuositukset (49 %, n=340) ja liikuntaneuvonnan tunne itsesi -osaamiskartoitus-

lomake (49 %, n=343) sekä alueellisen kohderyhmän liikuntaneuvonnan erityispiirtei-

den esittely (55 %, n=378) tukivat oppimista hyvin. Noin kolmas osa vastaajista arvioi 

niiden tukevan oppimista kiitettävästi. Heikoiten vastaajat kokivat oppimista tuke-

neen yhteisten verkkokeskustelujen. Heikon luokan oli valinnut 6 % (n=41) ja välttä-

vän 37 % (n=215) vastaajista.  Duodecimin motivoiva keskustelu -koulutusosan koki 

reilut kolmannes vastaajista tukeneen oppimista hyvin (39 %, n=270) tai kiitettävästi 

(36 %, n= 346). Erinomaisesti sen koki tukeneen oppimista 112 vastaaja (16 %). (Ku-

vio 4.) 

Kuvio 4. Liikunta opintojakson koulutusmateriaalin arviointi prosenttiosuuksin (n 
690) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Liikuntaneuvonnan työvälineiden esittely

Ukk-instituutin testaa liikutko tarpeeksi -sovellus

Duodecimin motivoiva keskustelu koulutusosa

Liikuntaneuvontaan liittyvät internet-linkit

Luettavat artikkelit

Elintapaohajusta tukevat käypähoitosuositukset

Luentotallenteet

Liikuntaneuvonnan tunne itsesi…

Alueellisen kohderyhmän liikuntaneuvonnan…

Yhteiset verkkokeskustelut

Heikosti Välttävästi Hyvin Kiitettävästi Erinomaisesti
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5.3 Ravitsemus opintojakso 

5.3.1 Osaamisen muutos 

Osaamista kartoitettiin 12 väittämällä ravitsemus opintojakson alku- ja loppuky-

selyssä. Vastausvaihtoehtoina oli viisiportainen asteikko ei osaamista/tietämystä - 

erinomainen osaaminen/tietämys. Ravitsemus opintojakson alkukyselyssä kaikissa 

osaamista mittaavissa väittämissä oli positiivisia muutoksia.  Myös keskiarvot olivat 

kaikissa osa-alueissa suurempia loppukyselyssä. Wilcoxonin sijalukujen testillä testat-

tuna kaikissa osaamista väittämissä alku ja loppukyselyn keskiarvojen erot olivat tilas-

tollisesti erittäin merkitseviä. (Liite 5.) 

Asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen arvioinnin osaamisessa vajaa puolet (43 %, 

n=297) koki osaamisensa kohtalaiseksi. Loppukyselyssä 69 % (n=478) oli valinnut 

osaamisensa kuuluvan luokkaan hyvä, mutta edelleen reilut neljännes (22%, n=154) 

valitsi luokan kohtalainen.  Asiakkaan motivoimisen osaamisessa alkukyselyssä 51 

%:lla (n=356) vastaajista oli kohtalainen osaaminen ja loppukyselyssä 25 %:lla 

(n=176). Loppukyselyssä hyvän osaamisen tason valitsi 213 vastaajaa enemmän kuin 

alkukyselyssä. Ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin osasi perustella 

ennen opintojaksoa 39 % (n=268) kohtalaisesti 51 % (n=351) hyvin. Opintojakson jäl-

keen kohtalaista osaamista oli vain 14 %:lla (n=94) ja hyvää 73 %:lla (n=505) osaami-

nen oli hyvää. Erinomaisten osaajien määrä oli yli kaksinkertaistunut ollen loppuky-

selyssä 13 % (n=89). 

Tunnesyömisen ongelmien huomioimisen osaamisessa heikko osaaminen oli vähen-

tynyt 20 %:sta (n=135) 3 %:n (n=17). Hyvän osaamisen oli valinnut loppukyselyssä 

178 vastaaja enemmän kuin alkukyselyssä. Syömisen hallinnan ongelmien osaami-

sessa eniten muutoksia oli tapahtunut hyvän osaamisen luokassa. Vastaajista 199 

(n=29) oli valinnut osaamisensa olevan hyvää alkukyselyssä. Loppukyselyssä hyvää 

osaamista oli kokenut 417 (60 %) vastaajaa. Ravitsemusta koskevien asioiden pu-

heeksi ottamisen osaamisessa ennen koulutusta vastaajilla oli verrattain hyvää osaa-

mista. Puolet (50 %, n=342) kokivat osaamisensa hyväksi ja 10 % (n=66) erin-

omaiseksi. Koulutuksen jälkeen vastaavat luvut olivat 68 % (n=472) ja 17 % (n=121).  
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Muutosvaiheen tunnistamisen osaamisessa reilut puolet (51 %, n=350) vastaajista oli 

valinnut alkukyselyssä kuuluvansa luokkaan kohtalainen tietämys ja reilut neljännes 

hyvä (26 %, n=180) tai heikko (21 %, n=143) tietämys. Loppukyselyn perusteella suu-

rimmalla osalla vastaajista oli hyvä osaaminen (60 %, n=412). Asiakkaan ravitsemuk-

sen laatua edistäviä ja syömisen säännöllisyyteen tähtääviä valintoja osasi ohjata en-

nen opintokokonaisuutta 41 %:a (n=285) kohtalaisesti tai hyvin. Loppukyselyn perus-

teella 70 %:lla (n=483) oli hyvä osaaminen. Kohtalaiset osaajat olivat vähentyneet 

alle viidennekseen (17 %, n=116) ja erinomaiset osaajat kaksinkertaistuneet 12 %:iin 

(n=87).   

Ravitsemus opintojakson suurimmat muutokset olivat tapahtuneet tukimateriaalien 

ja työvälineiden käyttämisen osaamisessa. Kohtalainen osaaminen oli vähentynyt rei-

lusta kolmanneksesta (37 %, n=258) lähes viidesosaan (22 %, n=150). Hyväksi osaami-

sensa koki loppukyselyssä 63 %:a vastaajista. Kaiken kaikkiaan loppukyselyssä osaa-

misensa koki hyväksi tai erinomaiseksi 286 vastaajaa enemmän kuin alkukyselyssä. 

Oman työskentelykunnan ravitsemusohjauksen palveluiden ja hoitopolkujen tietämi-

nen oli kaikkein heikoin osa-alue ennen koulutusta. Jopa 35 % (n=239) vastaajaa koki 

osaamisensa heikoksi. Kohtalaiset osaajat olivat lisääntyneet 229 (n=33 %) vastaa-

jasta 303 (44 %) vastaajaan. Myös hyvässä ja erinomaisessa luokassa oli hiukan li-

sääntymistä koulutuksen aikana.  

Oman roolin tunnistaminen yhteistyöverkostossa sekä ravitsemusohjauksen mahdol-

lisuuksien ja rajojen tunnistamisessa osaamisen oli koettu vähentyneen ei osaamisen, 

heikon ja kohtalaisen osaamisen luokissa. Eniten muutoksia oli luokassa hyvä osaami-

nen, jossa osaajat olivat nousseet 26 %:sta (n=182) 55 %:n (n=378). Luotettavien tie-

don lähteiden tietämisen osaamisessa heikon osaamisen luokan valinneet olivat vä-

hentyneet 134 (19 %) vastaajasta 3 (1 %) vastaajaan. Koulutuksen jälkeen suurim-

malla osalla oli hyvää osaamista (63 %, n=437). (Kuvio 5.)
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Kuvio 5. Itsearvioitu ravitsemusosaaminen koulutuksen alussa ja lopussa (n=691)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Loppu: Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen
Alku: Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen

Loppu: Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutokseen
Alku: Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutokseen

Loppu: Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä…
Alku: Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä…

Loppu: Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen ongelmat
Alku: Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen ongelmat

Loppu: Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisenhallinnan ongelmat
Alku: Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisenhallinnan ongelmat

Loppu: Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita ohjaustyössä
Alku: Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita ohjaustyössä

Loppu: Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen ravitsemusohjauksessa
Alku: Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen ravitsemusohjauksessa

Loppu: Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohajata asiakasta tekemään ravitsemuksen laatua…
Alku:Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohajata asiakasta tekemään ravitsemuksen laatua…

Loppu: Osaan käyttää ravitsemusohajuksen tukimateriaalia ja työvälineitä
Alku: Osaan käyttää ravitsemusohajuksen tukimateriaalia ja työvälineitä

Loppu: Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut sekä hoitopolut
Alku:Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut sekä hoitopolut

Loppu: Tiedän roolini elintapaohajuksen yhteistyöverkostossa osaten tunnistaa antamani…
Alku: Tiedän roolini elintapaohajuksen yhteistyöverkostossa osaten tunnistaa antamani…

Loppu: Tiedän luotettavat ravitsemusohajuksen tietolähteet
Alku: Tiedän luotettavat ravitsemusohajuksen tietolähteet

Ei osaamista/ tietämystä Heikko osaaminen/ tietämys Kohtalainen osaaminen/ tietämys Hyvä osaaminen/ tietämys Erinomainen osaaminen/ tietämys
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5.3.2 Ravitsemusneuvontaa rajoittavat tekijät 

Ravitsemus opintojakson rajoitteita arvioitiin liikunta jaksoa vastaavalla listalla rajoit-

teita, joista vastaajat valitsivat heidän mielestään ravitsemusohjausta rajoittavat teki-

jät ennen koulutuksen alkua ja koulutuksen aikana vähentyneet rajoitteet koulutuk-

sen jälkeen. Taulukoissa on esitetty kyseisen kohdan rajoitteeksi tai rajoitteena vä-

hentyneeksi valinneet summana. Alkukyselyssä oli taas mahdollisuus valita myös jo-

kin muu rajoite ja vastata siihen avoimesti. 

Ravitsemus opintojaksoa ennen useimmin rajoittavaksi tekijäksi oli valittu ravitse-

musohjaustaitojen aukot (n=368) ja ravitsemusta koskevien tietojen puutteellisuus 

(n=336). Noin puolet vastaajista oli kokenut niiden rajoittavan ohjausta. Lähes yhtä 

usea oli kokenut myös yhteistyön puutteellisuuden rajoittavan ravitsemusohjausta 

(n=237) ennen koulutusta. Myös ohjeiden (n=250) ja tukimateriaalien (n=191) sekä 

käytänteiden (n=267) puutteellisuus oli valittu usein rajoittavaksi tekijäksi. Työyhtei-

sön (n=40) ja esimiesten (n=20) arvostuksen puute koettiin liikunta opintojaksoa vas-

taavasti vähiten rajoittavaksi tekijäksi. Avoimissa vastauksissa ilmenivät usein resurs-

sien, etenkin ajan, puute, asiakkaan huono motivaatio ja kulloinkin pinnalla olevat 

muotidieetit, minkä vuoksi ohjaaminen koettiin haastavaksi. 

Ravitsemusohjaustaitojen aukkojen (n=332) ja ravitsemukseen liittyvien tietojen 

puutteellisuuden (n=320) koettiin vähentyneen rajoitteena useimmin koulutuksen ai-

kana. Myös tukimateriaalien puutetta rajoitteena koulutus oli vähentänyt 318 vastaa-

jalla. (Taulukko 6.) 
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Taulukko 6. Ravitsemusneuvontaa rajoittavien tekijöiden muutos koulutuksen aikana 
(n=691) 

Rajoittavat tekijät ennen koulutusta n 
Rajoitteena vähentyneet tekijät koulu-

tuksen jälkeen 
n 

Ravitsemusohjaukseen ei ole selkeitä oh-

jeita, eikä sen antamiseen perehdytetä 
250 

Oma motivaationi ravitsemusohjaustyö-

hön on puutteellista 
151 

Ravitsemusohjauksen yhteistyö on puut-

teellista toimijoiden välillä 
237 Ravitsemusohjaus ei kuulu työnkuvaani 139 

Ravitsemusohjaukseen ei ole riittävästi 

hyvää tukimateriaalia 
191 

En tunne riittävästi paikallisia ravitse-

muspalveluita ja -mahdollisuuksia 
133 

Ravitsemusohjausta ei kirjata asiakastie-

toihin 
110 

Ravitsemusohjauksen käytännöt ovat 

vielä puutteellisia 
125 

Ravitsemusohjaus ei kuulu työnkuvaani 108 Ravitsemusohjaus vie liikaa aikaa 109 

Ravitsemusohjaus vie liikaa aikaa 96 
Ravitsemusohjausta ei kirjata asiakastie-

toihin 
101 

Ravitsemusohjauksen antaminen kuuluu 

muille ammattiryhmille 
80 

Ravitsemusohjauksen antaminen kuuluu 

muille ammattiryhmille 
92 

Ravitsemusohjausta ei arvosteta työyhtei-

sössäni 
40 

Ravitsemusohjauksen yhteistyö on puut-

teellista toimijoiden välillä 
78 

Oma motivaationi ravitsemusohjaustyö-

hön on puutteellista 
28 

Ravitsemus on jokaisen asiakkaan oma 

asia 
70 

Ravitsemusohjaus ei ole esimieheni mie-

lestä tärkeää 
20 

Ravitsemusohjausta ei arvosteta työyh-

teisössäni 
51 

Ravitsemus on jokaisen asiakkaan oma 

asia 
14 

Ravitsemusohjaus ei ole esimieheni mie-

lestä tärkeää 
28 

5.3.3 Koulutuspalautteet 

Ravitsemus opintojakson koulutuspalautteista on analysoitu koulutuksen arviointi 

(Kysymys 5), Koulutusmateriaalin arviointi (kysymys 8) ja kokonaisarvosana. Ravitse-

mus opintojakson arvosanojen keskiarvo oli 3,61. Suurin osa oli antanut koulutuksen 

arvosanaksi kiitettävä.  

Ravitsemus opintojaksolla koulutusta arvioitiin kysymyksessä samoilla väittämillä 

kuin liikunta opintojaksossakin. Ravitsemus opintojakson koettiin vahvistaneen osaa-

mista pääosin hyvin. Vajaa kolmannes vastaajista koki verkkokoulutuksen vahvista-
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neen osaamistaan (30 %, n=205) ja opintojaksolle asettamiensa odotusten ja oppi-

mistavoitteiden toteutuneen (35 %, n=240) vain kohtalaisesti. Kolmannes sai työka-

luja ja -välineitä ravitsemusohjauksessa käytettäväksi erittäin hyvin (29 %, n=198). 

Paikallisen ravitsemushoidon käytänteiden tuntemus sekä alueellisen kohderyhmän 

mukaisen asiakasryhmän ravitsemusohjauksen osaaminen vahvistui opintojakson ai-

kana heikoiten. Paikallisten ravitsemushoidon käytänteiden tuntemus vahvistui suu-

rimmalta osin kohtalaisesti (48 %, n=331), mutta 16 % (n=114) vastaajista oli valinnut 

sen vahvistaneen oppimista melko heikosti. Lähes yhtä moni vastaajista koki alueelli-

sen kohderyhmän mukaisen asiakasryhmän ravitsemusohjauksen osaamisen vahvis-

tuneen koulutuksen aikana kohtalaisesti (42 %, n=289) tai hyvin (42 %, n=288). (Kuvio 

6.) 

Kuvio 6. Ravitsemus opintojakson verkkokoulutuksen arviointi (n=691) 

Koulutusmateriaalin arvioitiin tukevan oppimista ravitsemus opintojaksossa pääosin 

hyvin tai kiitettävästi. Kolmasosa (33 %, n=225) koki yhteisten verkkokeskustelujen 

tukeneen oppimista välttävästi, mutta vajaa puolet (47 %, n=325) hyvin. Parhaiten 

oppimista oli tukenut ravitsemusneuvonnan työvälineiden esittely. Lähes puolet (44 

%, n=302) koki niiden tukeneen oppimista kiitettävästi ja yli kolmannes (35 %, n=239) 

hyvin.  (Kuvio 7.) 
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Sain työkaluja ja -välineitä, joita voin käyttää
ravitsemusohajuksessa

Verkkokulutus vahvisti ravitsemusohjauksen
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Opintojaksolle asettamani odotukset ja
oppimistavoitteeni toteutuivat

Verkkokoulutusvahvisti alueellisen kohderyhmäni
mukaisen asiakasryhmni ravitsemusohajuksen

tuntemustani

Verkkokoulutus vahvisti paikallisen
ravitsemushoidon käytänteiden tuntemusta

Erittäin heikosti Melko heikosti Kohtalaisesti/ melko hyvin Hyvin Erinomaisesti
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Kuvio 7. Ravitsemus opintojakson koulutusmateriaalin arviointi (n=691) 

5.4 Uniterveys opintojakso 

5.4.1 Osaamisen muutos  

Uniterveyden osaamista kartoitettiin 12 väittämällä. Vastausvaihtoehtoina oli viisi-

portainen asteikko ei osaamista/tietämystä - erinomainen osaaminen/tietämys. Eni-

ten muutoksia osaamisessa oli tapahtunut uniterveys opintojakson aikana. Ennen 

opintojaksoa muita jaksoja useammin vastaajat olivat päätyneet valitsemaan kohdan 

ei osaamista useammin uniterveys opintojaksolla kuin muissa opintojaksoissa. 

Uniterveyden loppukyselyssä yhden vastaajan vastaukset oli hylätty osaamista kar-

toittavissa väittämissä, joten loppukyselyn n arvo on 690 kun se alkukyselyssä on 

691. Keskiarvot uniterveyden osaamista kartoittavissa alueissa olivat suurempia lop-

pukyselyssä kuin alkukyselyssä. Wilcoxonin sijalukujen testi osoitti myös uniterveys-

opintojaksolla keskiarvojen muutoksen olleen tilastollisesti erittäin merkitsevä. (Liite

6.)

Riittävän nukkumisen ja univajeen arvioinnissa vastaajilla oli eniten kohtalaista osaa-

mista ennen opintojakson alkua (58 %, n=398) ja hyvää osaamista opintojakson jäl-

keen (66 %, n=458). Samoin asiakkaan motivoinnin osaamista oli ennen opintojaksoa 

eniten kohtalaisesti (52 %, n=362) ja opintojakson jälkeen hyvin (71 %, n=493). Yli 
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puolet (52 %, n=359) kokivat osaavansa riittävän nukkumisen ja unen laadun merki-

tyksen perusteluja ennen opintojaksoa kohtalaisesti ja reilut kolmannes (34 %, 

n=234) hyvin. Ei osaamista ja heikkoa osaamista ei loppukyselyn perusteella ollut 

lainkaan. Erinomaisia osaajia oli alkukyselyn perusteella prosentti (n=9) ja loppuky-

selyn perusteella 10 % (n=69).  

Nukkumisen ja uniterveyteen liittyvien asioiden puheeksi ottamisessa osaaminen oli 

suurimmalla osalla kohtalaista (43 %, n=299) ennen koulutusta ja koulutuksen jäl-

keen hyvää (71 %, n=487). Loppukyselyssä vastaajista 14 % (n=97) koki osaamisensa 

erinomaiseksi, kun alkukyselyssä heitä oli vain 4 % (n=28). Osaan elintapaohjaustilan-

teissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen keskeisenä osana kokonaisuutta, jo-

hon kuuluvat uni, liikunta ja ravitsemus -väittämän osaamisluokista vajaalla puolella 

oli kohtalaista osaamista (46 %, n=315) ja 38 %:lla (n=262) hyvää osaamista ennen 

koulutusta. Opintojakson jälkeen hyvin osaajia oli 68 % (n=468) ja erinomaisia osaa-

jiakin vajaa viidennes (17 %, n=117). Asiakkaan tukeminen unen laatuun edistävien ja 

nukkumisen säännöllisyyteen tähtäävien tavoitteiden tekemiseen -väittämässä osaa-

minen oli suurinta luokassa kohtalainen (51 %, n=353) vähäisintä luokassa erinomai-

nen (3 %, n=19) ennen koulutusta. Koulutuksen jälkeen eniten osaamista oli luokissa 

hyvä (68 %, n=474). heikko osaaminen oli vähentynyt 23 %:sta (n=158) 1 %:n (n=5).  

Lähes puolet (46 %, n=322) vastaajista oli sitä mieltä, että osasi heikosti käyttää 

uniohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja työvälineitä ennen opintojaksoa. Opintojak-

son jälkeen heikosti osaajat olivat vähentyneet kahteen prosenttiin (n=11). Hyvin 

osaavia oli 59 % (n=408). Luotettavan uniohjauksen tiedon lähteitä tiesi ennen opin-

tojaksoa erinomaisesti prosentti (n=5) vastaajista. Kohtalaisesti tietäviä oli kolman-

nes (32 %, n=225) ja heikosti osaavia 48 % (n=332).  Opintojakson jälkeen hyvää ja 

erinomaista osaamista oli yhteensä 70 %:lla (n=485) vastaajista.  Vastaajista 84 % 

(n=581) ei tiennyt lainkaan, heikosti tai kohtalaisesti ennen opintojaksoa millainen 

sairaus unettomuushäiriö on. Opintojakson jälkeen 67 % (n=464) oli hyvin tai erin-

omaisesti osaavia.  
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Unettomuuden lääkkeettömän hoidon periaatteet osasivat ennen koulutusta kohta-

laisesti, heikosti tai ei lainkaan 77 % (n=531) vastaajista. Opintojakson päätyttyä erin-

omaisesti ja hyvin osaavia oli 78% (n=539).  Unettomuudesta kärsivän asiakkaan lää-

kärin vastaanotolle ohjaamisen osaaminen oli suurinta luokassa kohtalainen osaami-

nen (43 %, n=296). Koulutuksen jälkeen osaaminen oli suurimmalla osalla hyvää (66 

%, n=458). Unilääkityksen purkuperiaatteita ei osannut lainkaan ennen koulutusta vii-

dennes (20 %, n=140). Hyvää ja erinomaista osaamista oli vain 9 %:lla (n=59) yh-

teensä. Suurin osa vastaajista kokivat osaavansa unilääkityksen purkuperiaatteet 

kohtalaisesti (46 %, n=319) tai hyvin (38 %, n=261) koulutuksen jälkeen. (Kuvio 8.)
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Kuvio 8. Itsearvioitu uniterveysosaaminen koulutuksen alussa ja lopussa (n=691)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Loppu: Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai kärsiikö hän univajeesta
Alku: Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai kärsiikö hän univajeesta

Loppu:Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen muutokseen
Alku: Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen muutokseen

Loppu: Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun merkitystä terveyteen ja…
Alku: Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun merkitystä terveyteen ja…

Loppu: Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen koskevia asioita ohjaustyössä
Alku: Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen koskevia asioita ohjaustyössä

Loppu: Osaan elintapa-ohajustilanteissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen…
Alku: Osaan elintapa-ohajustilanteissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen…

Loppu: Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja nukkumisen…
Alku: Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja nukkumisen…
Loppu: Osaan käyttää uniohjaukseen liittyviä tukimateriaalia ja työvälineitä

Alku: Osaan käyttää uniohjaukseen liittyviä tukimateriaalia ja työvälineitä
Loppu: Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedänlähteet

Alku:Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedänlähteet
Loppu: Tiedän millainen sairaus on unettomuushäiriö

Alku: Tiedän millainen sairaus on unettomuushäiriö
Loppu: Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon pääperiaatteet

Alku:Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon pääperiaatteet
Loppu: Osaan tunnistaa tilanteeet, joissa unettomuudesta kärsivä asiakas tulee ohajta…

Alku:Osaan tunnistaa tilanteeet, joissa unettomuudesta kärsivä asiakas tulee ohajta…
Loppu: Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet

Alku: Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet

Ei osaamista/ tietämystä Heikko osaaminen/ tietämys Kohtalainen osaaminen/ tietämys Hyvä osaaminen/ tietämys Erinomainen osaaminen/ tietämys
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5.4.2 Uniterveys neuvontaa rajoittavat tekijät 

Uniterveys opintojaksolla rajoitteita kartoitettiin aiempia opintojaksoja vastaavalla 

tavalla. Alkukyselyn perusteella vastaajat kokivat eniten rajoittavaksi tekijäksi paikal-

listen unettomuuden hoitopolkujen puutteellisen tuntemisen (n=486). Myös unta ja 

vireyttä koskevat tiedot koettiin puutteelliseksi (n=469). Ohjeiden puuttuminen ja nii-

hin perehdyttäminen (n=430) sekä tukimateriaalin ja ohjauksen käytänteiden puut-

teellisuus (n=387) koettiin rajoitteeksi varsin usein.  

Alkukyselyssä useimmin rajoitteena koetut asiat olivat loppukyselyn perusteella vä-

hentyneet rajoitteena eniten. Myös vajaa kolmannes (n=211) vastaajista oli kokenut 

oman motivaation rajoitteena vähentyneen koulutuksen aikana. (Taulukko 7.) 
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Taulukko 7. Uniterveys neuvontaa rajoittavien tekijöiden muutos koulutuksen aikana 
(n=691) 

Rajoittavat tekijät ennen koulutusta n Rajoitteena vähentyneet tekijät kou-

lutuksen jälkeen 

n 

En tunne riittävästi paikallisia unettomuuden 

hoitopalveluita ja -mahdollisuuksia 
486 

Koen puutteita unesta ja vireydestä koske-

vissa tiedoissa 
380 

Koen puutteita unesta ja vireydestä koske-

vissa tiedoissa 
469 

Uniterveyden ohjaukseen ei ole riittävästi 

hyvää tukimateriaalia 
353 

Uniohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä 

sen antamiseen perehdytetä 
430 

Uniohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä 

sen antamiseen perehdytetä 
306 

Uniterveyden ohjauksen käytännöt ovat vielä 

puutteellisia 
387 

Uniterveyden ohjauksen käytännöt ovat 

vielä puutteellisia 
215 

Uniterveyden ohjaukseen ei ole riittävästi hy-

vää tukimateriaalia 
361 

Oma motivaationi uniterveyden ohjaustyö-

hön on puutteellista 
211 

Uniterveyden ohjauksen yhteistyö on puut-

teellista toimijoiden välillä 
255 

Uniohjaus ei kuulu työkuvaani 
181 

Unen osuus terveyteen vaikuttavana tekijänä 

on riittämättömästi tunnettua työyhteisössäni 179 
Unen osuus terveyteen vaikuttavana teki-

jänä on riittämättömästi tunnettua työyhtei-

sössäni 
163 

Uniohjaus ei kuulu työkuvaani 
177 

En tunne riittävästi paikallisia unettomuu-

den hoitopalveluita ja -mahdollisuuksia 
150 

Uniterveyteen liittyvää ohjausta ei kirjata 

asiakastietoihin 
166 

Uniterveyteen liittyvän ohjauksen antami-

nen kuuluu muille ammattiryhmille 
114 

Uniohjausta ei arvosteta mielestäni riittävästi 

työyhteisössäni 
109 

Uniohjaus vie liikaa aikaa 
97 

Uniterveyteen liittyvän ohjauksen antaminen 

kuuluu muille ammattiryhmille 
66 

Uniterveyteen liittyvää ohjausta ei kirjata 

asiakastietoihin 
91 

Oma motivaationi uniterveyden ohjaustyöhön 

on puutteellista 
54 

Uniohjausta ei arvosteta mielestäni riittä-

västi työyhteisössäni 
83 

Uniohjaus vie liikaa aikaa 
46 

Uniterveyden ohjauksen yhteistyö on puut-

teellista toimijoiden välillä 
72 

Uniohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää 
19 

Nukkumisesta huolehtiminen on jokaisen 

asiakkaan oma asia 
71 

Nukkumisesta huolehtiminen on jokaisen asi-

akkaan oma asia 
12 

Uniohjaus ei ole esimieheni mielestä tär-

keää 
29 

Myös uniterveys opintojaksolla rajoitteina nousivat eniten esiin avoimissa vastauk-

sissa resurssien ja asiakkaan motivaation puute. Satunnaisia kommentteja oli mai-

nittu myös uniterveysohjaamisen vähäisesti huomioimisesta ja moniammatillisuuden 

vähäisyydestä. 
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5.4.3 Koulutuspalautteet 

Uniterveys opintojaksosta on arvioitu myös vastaavat kohdat kuin muissa opintojak-

soissa. Uniterveys opintojakson arvosanojen keskiarvo oli 3,88. Suurin osa vastaajista 

oli antanut koulutuksen kokonaisarvosanaksi kiitettävän. Uniterveyskoulutuksen arvi-

oinnissa vastaajia on 690. Yhden vastaajan vastaukset on hylätty.  

Myös uniterveys opintojaksolla koulutuksen arviointi noudatteli aiempien opintojak-

sojen arviointia. Uniterveysopintojaksolla koulutuksen koettiin kuitenkin vahvista-

neen osaamista muita opintojaksoja useammin erinomaisesti (31 % / 212). Opinto-

jaksolle asetetut odotukset ja tavoitteet olivat täyttyneet suurimmalla osalla hyvin 

(54 % / 369). Erittäin hyvin odotukset ja tavoitteet olivat toteutuneet vajaalla viides-

osalla (18 % / 127) vastaajista.  Reilut puolet vastaajista koki saaneensa uniohjauk-

sessa käytettäviä työkaluja ja -välineitä hyvin (53 % / 366) ja kolmannes erittäin hyvin 

(18% / 209). Vastaajista 43 % (299) koki paikallisen uniohjauksen käytänteiden tunte-

muksen vahvistuneen kohtalaisesti ja 31 % (214) hyvin. Myös alueellisen kohderyh-

män mukaisen asiakasryhmän uniohjauksen osaamista verkkokoulutuksen koettiin 

vahvistaneen suurimmaksi osaksi kohtalaisesti (45 % / 307). (Kuvio 9.) 

Kuvio 9. Uniterveys opintojakson verkkokoulutuksen arviointi (n=690) 
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Uniterveys opintojakson materiaalit arvioitiin pääosin tukeneen oppimista pääosin 

kiitettävästi.  Uniohjauksen työvälineiden koettiin palvelleen eniten oppimista erin-

omaisesti (27 % / 187). Myös luettavat materiaalit arvioitiin suurelta osin kiitettäväksi 

(49 % / 341) tai erinomaiseksi (20 % / 137). Yhteisten verkkokeskustelut koettiin kaik-

kein vähiten palvelleen oppimista. Vastaajista 27 % (186) koki niiden palvelleen oppi-

mista välttävästi ja 8 % (54) heikosti. (Kuvio 10.) 

Kuvio 10. Uniterveys opintojakson koulutusmateriaalien arviointi (n=690) 
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6 Pohdinta 

6.1 Keskeisten tulosten pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata VESOTE -hankkeen elintapaohjaus koulutuk-

seen osallistuneiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ohjausosaamisen ja oh-

jaustoimintaa rajoittavien tekijöiden muutosta koulutuksen aikana heidän itsensä ar-

vioimana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opintojaksoille osallistuneet ammat-

tilaiset ovat arvioineet oman osaamisensa paremmaksi koulutuksen jälkeen kuin en-

nen koulutusta. Koulutuksella on todettu olevan hyötyä myös aiemmissa tutkimuk-

sissa (Edwards ym. 2017; Karvinen ym. 2015, 736; Malan ym. 2015, 9; Sargeant ym. 

2008, 190; Tervo-Heikkinen, Saaranen, Miettinen & Vaajoki 2018, 33). Kaikkien liikun-

nan, ravitsemuksen ja uniterveyden ohjausta rajoittavien tekijöiden koettiin vähenty-

neen koulutuksen aikana. Alkukyselyn rajoitteina useimmin koetut rajoitteet koettiin 

useimmin myös vähentyneen. Koulutuksella vaikuttaa olevan vaikutusta elintapaoh-

jausta rajoittavien tekijöiden esiintymiseen kuten myös aiemmissa tutkimuksissa on 

todettu (Karvinen ym. 2017,736; Malan ym. 2015, 9).  

6.1.1 Osaamisen muutos koulutusjakson aikana 

Elintapaohjauskoulutukseen osallistuneet kokivat tietojensa ja taitojensa parantu-

neen. He kokivat osaavansa ottaa huomioon paremmin potilaan tilanteen ja taustan. 

Ohjausmateriaalien ja työvälineiden sekä paikallisten ohjausmahdollisuuksien tunte-

minen oli parantunut, mikä kertoo parantuneista resurssien käyttömahdollisuuksista. 

Onnistuneen potilasohjauksen edellytyksenä on todettu olevan riittävät toiminta-

edellytykset eli hoitohenkilöstön potilasohjausvalmiudet, toimintamahdollisuudet ja 

ohjauksen toteuttaminen. (Lipponen, 2014, 19, 44-45). Myös Kääriäinen (2007, 133-

134) toteaa, että laadukkaaseen ohjasuosaamiseen kuuluvat riittävät tiedot, taidot ja

hyvä asenne sekä riittävät resurssit.

Uniterveys opintojakson alkukyselyssä suurin osa vastaajista oli kokenut lähes kai-

kissa osaamisen alueissa osaamisensa kohtalaiseksi, kun taas liikunnan ja ravitsemuk-
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sen osa-alueissa hyväksi. Suurimmat muutokset osaamisen osa-alueissa olivat uniter-

veys opintojaksolla. Loppukyselyssä lähes kaikissa osa-alueissa suurin osa vastaajista 

oli kokenut osaamisensa hyväksi. Myös erinomainen osaaminen oli kasvanut. Aiem-

massa kirjallisuudessa onkin todettu ammattilaisten tarvitseman enemmän koulu-

tusta uniterveyden ja unettomuuden hoitoon (Davy ym. 2015, 1381; Dyas, ym. 2010), 

mutta myös liikunnan ja ravitsemusohjauksen osaamiseen (Van Veen ym. 2017, 495). 

Vastaajien alkutilanteessa heikommaksi koettu osaaminen saattoi osaltaan vaikuttaa 

siihen, että uniterveys opintojaksosta koettiin saaneen eniten myös hyötyä.  

6.1.2 Rajoitteiden muutos koulutusjakson aikana 

Vastaajien kokemat rajoitteet vastaavat aiemmassa kirjallisuudessa esiin tuotuja ra-

joitteita (Kts. Bergh ym. 2014, 533; Douglas ym. 2006; Geense 2013, 4; Ghorbani ym. 

2014, 556; Jallinoja ym. 2007, 246-248; 246; Kardakis ym. 2018, 8-11; Kääriäinen 

2007, 119-122; Lipponen ym. 2006). Eniten rajoittaviksi tekijöiksi vastaajat kokivat al-

kukyselyiden perusteella puutteet omissa tiedoissa ja taidoissa, ohjeiden, tukimateri-

aalien ja käytäntöjen sekä yhteistyön puutteen. Ohjauksen tarvitsemaa aikaa ei ko-

ettu kovin usein rajoittavaksi, mutta avoimissa vastauksissa ajan puute nousi usein 

esille. Voinee olla mahdollista, että ohjauksen tarvitsemaa aikaa ei koeta rajoitteeksi, 

mutta monet muut työtehtävät vievät ohjaajien aikaa, joten ohjaus jää sen vuoksi vä-

häiseksi. Eniten rajoitteena olivat koulutuksen aikana vähentyneet neuvonta osaami-

sen aukot ja tietojen puutteellisuus. Liikunta opintojaksolla edellä mainittuja rajoit-

teita enemmän oli vähentynyt tukimateriaalien puuttuminen. Paikallisten käytäntei-

den tuntemisen, ohjeiden ja ohjauksen perehdytyksen puutteellisuus olivat rajoit-

teena myös vähentyneet monien mielestä. Koulutuksella on myös aiemmin todettu 

voitavan vaikuttaa ohjausta estävien tekijöiden vähentymiseen (Karvinen ym. 

2017,736; Malan ym. 2015, 9). 

Rajoitteiden ilmaantumista kysyttiin alku- ja loppukyselyssä eri muotoisella kysymyk-

sellä, mikä vaikeuttaa vastausten vertailtavuutta. Tuloksista voidaan kuitenkin pää-

tellä vastaajien kokeneen eniten rajoittavana tekijänä tietojensa ja taitojensa puut-

teen ja resurssien hajanaisuuden. Toisaalta he kokivat myös niiden vähentyneen ra-
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joitteena koulutuksen aikana. Koulutuksen jälkeen koulutettavat ovat tulleet tietoi-

simmiksi ohjausta rajoittavista tekijöistä ja saaneet välineitä niiden poistamiseen ku-

ten myös Malan ja muut (2015, 9) toteavat.  

Liikunnan ja ravitsemuksen opintojaksoilla lähes puolet ja uniterveys opintojaksolla 

lähes 70% vastanneista kokivat omien tietojen ja taitojen puutteellisuuden rajoitta-

van ohjausosaamista ennen koulutusta. Myös aiemmissa tutkimuksissa ammattilaiset 

ovat kokeneet omat tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi (Jallinoja ym. 2007, 246-248; 

Lipponen ym. 2008, 121; Van Veen ym. 2017, 495). Tulokset osoittavat, että on tar-

vetta kiinnittää enemmän huomiota jatkuvan ammatillisen kehittymisen edistämi-

seen ja seurantaan kuten myös Kinnunen ja muut (2018, 60, 87) esittävät.   

Esimiehen ja organisaation tuen puute esiintyi verrattain harvoin rajoittavana teki-

jänä kaikilla opintojaksoilla, vaikka Bergh ym. (2014, 533) toteavat olevan tarvetta 

kiinnittää enemmän huomiota johtajan rooliin potilasohjauksen kehittämisessä. On-

gelmia vaikutti olevan enemmänkin perehdyttämisessä ja resurssien puutteessa. Vai-

kuttaisi siltä, että johtajien rooli resurssien varmistamisessa koettiin merkittäväksi. 

Osaamisen johtaminen nähdään merkittävänä kehittymisen edellyttäjänä. Johtajan 

tehtävänä nähdään sekä osaamisen ja sen puutteiden kartoittaminen, että kehittymi-

sen mahdollistaminen. (Rytilä 2011, 180-182.)  

Motivaatio ohjaamiseen oli koettu vähentyneen rajoitteena koulutuksen jälkeen. 

Myös avoimissa vastauksissa oli toistuvasti kerrottu, oman motivaation parantuneen 

koulutuksen myötä. Avoimissa vastauksissa nousi esille myös potilaasta johtuvat ra-

joitteet kuten potilaan motivaation puute. Saman ovat todenneet myös Geense ja 

muut (2013, 4) sekä Jallinoja ja muut (2007, 246-248).  

6.1.3 Koulutuspalautteiden tarkastelu 

Verkkokoulutus sai vastaajilta verrattain hyviä arvioita tavoitteiden ja osaamisen suh-

teen. Erityisesti uniterveys opintojaksolla 31 % vastaajista koki verkkokoulutuksen 

vahvistaneen osaamista erinomaisesti. Tätä vahvistavat myös muut opinnäytetyön 
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tulokset. Uniterveys osaaminen koettiin ennen koulutusta kaikkein heikoimmaksi 

osa-alueeksi. Ravitsemuksessa ja liikunnassa osaaminen oli vahvempaa.  

Ohjauksessa käytettäviä työkaluja ja -välineitä yli 70 % vastaajista, ravitsemusjaksolla 

jopa reilut 80 %, koki saaneensa hyvin tai erittäin hyvin. Huonoiten verkkokoulutus 

vahvisti paikallisten ohjaus käytänteiden tuntemusta. Osaamista kartoittavissa osa-

alueissa vaikutti kuitenkin siltä, että vastaajien paikallisten palvelujen tuntemus oli 

parantunut koulutuksen aikana. Paikallisten palveluiden tuntemus vahvistuikin to-

dennäköisesti juuri paikallisessa kehittämistehtävässä ja lähipäivillä. Tuloksista voisi 

siis päätellä, että elintapaohjauskoulutus tulisi olla osa paikallista kehittämistyötä. 

Verkkokoulutuksen on todettu olevan hyvä tapa etenkin tietojen lisääntymisen suh-

teen. Ohjausosaaminen vaatii kuitenkin myös ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, ja sen 

vuoksi verkko-oppimiseen olisi hyvä yhdistää myös muunlaisia oppimisenmenetel-

miä. (Kangasniemi ym. 2018, 65.) 

Kaiken kaikkiaan kaikkien koulutusmateriaalien koettiin vahvistaneen oppimista var-

sin hyvin, uniterveysopintojaksolla jopa kiitettävästi. Parhaiten vastaajat kokivat saa-

neensa tukea oppimiselleen työvälineiden esittelystä.  Kaikissa opintojaksoissa oli yh-

teneväistä se, että yhteisten verkkokeskustelujen todettiin tukeneen kaikkien huo-

noiten oppimista. Pohdittavaksi jääkin, mistä tämä johtui. Olivatko keskustelut vähäi-

siä? Miten ne oli toteutettu? Olisivatko koulutettavat tarvinneet enemmän ohjausta 

keskusteluun? Hiljaista tietoa pidetään merkittävänä ja sen siirtymistä edistää am-

mattilaisten yhteistyö (Bergh, Persson, Karlsson & Nriberg 2014, 529-533).  

Uniterveysosaaminen oli koulutettavilla eniten kehittämistä tarvitseva osa-alue. Par-

haimmat arviot materiaaleista ja koulutuksen hyödyistä annettiin juuri uniterveys-

opintojaksolla. Koulutettavat ovat tarvinneet eniten lisäkoulutusta uniterveydestä ja 

koulutus on vastannut heidän tarpeisiinsa hyvin. 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Brymanin (2012, 135-143) mukaan tutkimuksen eettisyyteen kuuluvat tutkittaville ai-

heuttavan haitan minimoiminen, tiedostettu suostumus tutkimukseen, yksityisyyden 

loukkaamattomuus ja rehellinen toiminta. Näitä periaatteita on noudatettu koko 
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opinnäytetyön ajan. Tutkittavia on informoitu tutkimuksesta ja heidän anonymiteet-

tinsä on varmistettu. Aineistosta on poistettu tunnistetiedot. Tuloksia ei ole esimer-

kiksi käsitelty yksittäisten kuntien näkökulmasta, ettei yksittäistä vastaajaa voida tun-

nistaa. Opinnäytetyössä on noudatettu tieteelliselle tutkimukselle yleisesti hyväksyt-

tyjä eettisiä arvoja kuten rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Opinnäytetyössä käy-

tettiin tieteellisen tutkimuksen mukaisia metodeja ja välineitä. Raportoinnissa pyrit-

tiin avoimuuteen ja toisten tutkijoiden työtä kunnioittavaan työhön kuten huolelli-

seen lähdeviittaukseen. Hyvään tieteelliseen käytäntöön eivät kuuluu vilppi tai piit-

taamattomuus. (Kuula 2015; TENK 2012, 6-9.) 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuus perustuu hyvin pitkälle mittarin luotettavuu-

den pohdintaan (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 194). Opinnäytetyössä 

käytetty mittari on laadittu aiemmin UKK-instituutin toimesta moniammatillisena tii-

mityönä, joten mittarin muotoon ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Mittarin luotetta-

vuuden pohdinta on tapahtunut ennen opinnäytetyön aloittamista. Mittarista on poi-

mittu ne osa-alueet, jotka antavat vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliaabeliuden ja validiuden 

avulla. Arvioitaessa määrällisen tutkimuksen kokonaisluotettavuutta, tulee arvioida 

otoksen edustavuutta, otoksen muodostumisen perusteita, valittuja menetelmiä 

sekä tulosten merkittävyyttä ja sovellettavuutta (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 196). Tutkimuksen kokonaisluotettavuutta pyrittiin lisäämään sillä, että aineis-

toon otettiin vain ne vastaajat, jotka olivat vastanneet kaikkien opintojaksojen alku- 

ja loppu kyselyyn. Otoksen koko oli 691, mikä on hyvä. Alkukysely tuli täyttää, jotta 

koulutettava sai tarvittavat tunnukset koulutusta varten ja loppukysely, jotta sai to-

distuksen suoritetusta opintojaksosta. Tämä motivoi todennäköisesti osallistujia vas-

taamaan myös loppukyselyyn. Tulosten analysoinnissa on käytetty tieteellisesti päte-

viä menetelmiä, niitä on käytetty huolellisesti ja koko työn ajan on toistuvasti tehty 

tarkastuksia saatuihin tuloksiin. 

Reliaabeliutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota tutkimuksen tarkkuuteen. Bry-

man (2012) esittelee kolme käsitettä, joiden avulla määrällisen tutkimuksen reliaabe-
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liutta arvioidaan. Toistettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset ovat toistet-

tavissa myöhemmin. Sisäinen johdonmukaisuus kuvaa sitä, kuinka mittarin osa-aluei-

den muuttujat mittaavat samaa asiaa eli korreloivatko ne keskenään. Sitä voidaan 

testata muodostamalla Cronbachin alphakerroin. Vastaavuus tarkoittaa taas sitä, että 

samalla mittarilla kaksi eri tutkijaa saa saman tuloksen. (Mts. 169-171). Tutkimuksen 

kulku ja käytetyt tutkimus- ja analyysimenetelmät on pyritty kuvaaman niin, että ne 

ovat toistettavissa. Osaamista ja rajoitteita kuvaavista muuttujista olen myös muo-

dostanut Cronbahin alphakertoimet, joiden mukaan mittarin luotettavuus on hyvä, 

koska se ylittää 0,6 (Bryman 2012, Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2011, 51–53.) 

Osaamista kuvaavissa osa-alueissa kokonaisalpha-kerroin oli 0,923 ja vaihteluväli 

0,912-0,920 liikuntaopintojaksolla, Ravitsemus opintojaksolla kokonaisalpha oli 0,934 

ja vaihteluväli 0,926-0,932. Uniterveys opintojaksolla vastaavat arvot olivat 0,929 ja 

0,920-0,929 (Liite 7). Rajoitteita kartoittavassa osa-alueessa liikuntaopintojaksolla ko-

konaisalpha oli 0,626 ja vaihteluväli 0,598-0,649. Ravitsemus opintojaksolla arvot oli-

vat 0,613 ja 0,569-0,631 ja uniterveys opintojaksolla 0,708 ja 0,672-0,712. (Liite 8)  

Tutkimuksen validiteetti kuvaa sitä, onko tutkimuksessa mitattu sitä mitä oli tarkoitus 

mitata. Silloin puhutaan ulkoisesta validiteetista. Ulkoista validiteettia pohdittaessa 

kiinnitetään huomiota myös väliin tuleviin muuttujiin eli tapahtumiin, jotka voivat 

tutkimusasetelmasta huolimatta vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2013, 189-197.) Koulutuksen vaikutuksia pohdittaessa on merkittä-

vää huomata, että osa vaikutuksesta on voinut tulla myös koulutuksen ulkopuolelta. 

Koulutuksen aikana, vastaajien mielenkiinto on kohdistunut koulutuksen osa-alueisiin 

ja hän on saattanut saada tietoa myös muualta kuin suoranaisesti koulutuksesta. 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta on myös merkittävää tutkimuksen koko-

naisluotettavuuden kannalta. Tutkimustulosten sisäinen validiteetti kuvaa tutkimus 

asetelmaa. Kontaminaation ja historian vaikutus tutkimustulosten luotettavuuteen 

minimoituu sillä, että osaamista ja rajoitteita kartoitettiin sekä koulutuksen alussa, 

että lopussa, silloin voidaan luotettavimmin tulkita tulosten muutoksen johtuvan 

koulutuksesta. Tosin kontrolliryhmän mukaan ottaminen olisi parantanut vielä enem-

män tulosten luotettavuutta. Valikoitumista ei voida juurikaan estää, joten pohditta-
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vaksi jääkin se millaisia vastauksia loppukyselyyn vastaamatta jättäneet olisivat anta-

neet. Toisaalta tutkittavien määrä oli varsin korkea, joten se osaltaan parantaa luo-

tettavuutta. Tuloisten ulkoinen validiteetti kertoo tulosten yleistettävyydestä. (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 195-196.) Tutkittavat olivat kattava joukko sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisia. Tulokset kertovat osallistujien osaamisen ja rajoit-

teiden muutoksesta VESOTE-hankkeen koulutuksen aikana ja on siten yleistettävissä 

kaikkiin koulutettaviin. Tulokset antavat myös viitteitä siitä, että verkkokoulutuksella 

voidaan vaikuttaa elintapaohjausosaamiseen ja elintapaohjausta rajoittavien tekijöi-

den tunnistamiseen ja vähentämiseen.  

6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyön tulokset kuvaavat koulutuksen osallistujien omaa arvioita heidän oh-

jausosaamisestaan, ohjausta rajoittavista tekijöistä ja niiden vähentymisestä koulu-

tuksen aikana. Koulutuspalautteiden kohdalla VESOTE-hankkeen verkkokoulutus ko-

konaisuuden tuottajat saavat palautetta verkkokoulutuksen kokonaisuudesta ja siinä 

käytetyistä materiaaleista ja voivat siten kehittää koulutustaan. Koulutuspalautteiden 

avulla voidaan saada myös tietoa kaikille koulutuksen suunnittelijoille siitä, minkälai-

set koulutusmateriaalit on koettu oppimista palvelevina. 

Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

elintapaohjauskoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tulokset an-

tavat viitteitä siitä, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokevat hyötyvänsä 

koulutuksesta liikunnan, ravitsemuksen ja uniterveyden osa-alueilta. Erityisesti huo-

mioitavaa on, että uniterveys osaaminen koettiin heikoimmaksi osaamisen osa-alu-

eeksi. Tulevaisuudessa tulisikin selvittää uniterveyden osaamista ja siihen tarvittavaa 

koulutusta.  

Kaikissa opintojaksoissa vastaajat olivat kokeneet verrattain samalla tavalla rajoitta-

via tekijöitä. Myös avoimissa vastauksissa rajoitteiksi kuvattiin varsin samankaltaisia 

asioita. Koulutuksella oli saatu eniten vaikutusta juuri niihin rajoitteisiin, joiden vas-

taajat olivat kokeneet rajoittavan eniten ohjausta ennen koulutusta. Jatkossa olisi 
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edelleenkin hyvä saada tarkempaa tietoa elintapohjausta rajoittavista tekijöistä, nii-

den tunnistamisesta sekä potilaan ja ammattilaisten että organisaation ja johtajien 

näkökulmasta. Monet elintapaohjausta rajoittavista tekijöistä ovat organisatorisia, 

joten tulevaisuudessa olisikin hyvä selvittää johtajien ja poliittisten päättäjien käsityk-

siä ja lisätä heidän tietoisuuttaan elintapaohjausta rajoittavista ja edistävistä teki-

jöistä. Elintapaohjaus vaatii resursseja ja on olennainen osa ennaltaehkäisevää ter-

veydenhuoltoa ja siksi niin poliittiset kuin johtajienkin päätökset vaikuttavat sen on-

nistumiseen.  

Opinnäytetyön puitteissa ei saatu tietoa koulutuksen pitkäaikasivaikuttavuudesta. Si-

ten olisikin jatkossa syytä selvittää kuinka kolutuksesta saatu tieto integroidaan 

osaksi omaa toimintaa työäelämässä ja säilyykö koulutuksesta saatu tieto pitemmällä 

aika välillä.  

Aineistosta johtuen opinnäytetyössä ei saatu viitteitä siitä, oliko eri ammattiryhmien 

välillä eroja koulutuksen vaikutuksessa osaamiseen ja rajoitteisiin. Ammattilaisten 

työkokemusta ei myöskään kysytty kyselyssä. Sen vaikutus osaamiseen ja koulutuk-

sesta saatavaan hyötyyn olisi mielenkiintoinen seikka. Näiden suhteen tarvitaankin 

jatkossa tutkimusta. Sen perusteella voidaan koulutusta räätälöidä eri ammattilaisten 

tarpeisiin sopivaksi.  

Opinnäytetyöni tulosten perusteella esitän jatkotutkimushaasteina seuraavia tutki-

musongelmia: 

Hyötyvätkö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset elintapaohajuskoulutuksesta 

pitemmällä aikavälillä ja osaavatko he soveltaa oppimaansa käytännön työssä? 

MIllaista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on uniterveydestä? 

Kuinka sosiaali- ja terveyden huollon asiakkaat ymmärtävät heidän itsestään johtuvat 

rajoitteet ja edistävät tekijät elintapaohjauksen onnistumisen kannalta? 

Miten poliittiset päättäjät ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat ymmärtävät omien 

päätöksiensä vaikuttavan elintapaohjauksen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 

onnistumiseen? 
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VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen liikuntaneuvonta opintojakso

Taustatieto- ja alkutason kartoituskysely koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi
VSSHP

Vastaa aluksi muutamaan taustatietoja koskevaan kysymykseen.
Nimitietoa käytämme ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyn vastauksen opintotunnuksen myöntämiseen.

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

2. Sukupuoli *

Mies
Nainen

3. Mihin ikäjakaumaan kuulut? *

18-29 vuotta
30-40 vuotta
41-50 vuotta
51-62 vuotta
63+ vuotta

4. Millä ammattialalla toimit? *

Terveysala:

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Työterveys

Muut vaihtoehdot:

Sosiaaliala
Liikunta-ala

Muu elintapaohjaukseen linkittyvä ala, mikä?

5. Millä toimintakentällä toimit? *

Julkinen sektori
Yksityinen sektori

Järjestö/yhdistys, mikä?

Yksityinen toimija, mikä?

Joku muu, mikä?

6. Mikä on ammattinimikkeesi? *

Lähihoitaja
Sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja
Työterveyshoitaja
Fysioterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Lääkäri

Liitteet

Liite 1. Alkukyselykaavakkeet
57



19.12.2018 58

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1384819&SID=74fe0333-01a7-4fe9-8fab-8d5c2cf164b1&dy=1933… 2/3

Sosiaaliohjaaja

Sosionomi
Sosiaalityöntekijä
Liikunnanohjaaja
Personal trainer
Opettaja
Vertaisohjaaja tai kokemuskouluttaja
Järjestötyöntekijä

Jokin muu, mikä?

7. Pääsääntöinen toimintakuntasi *

Seuraavat kysymykset (8-10) kartoittavat liikuntaneuvonnan osaamisesi tämän hetkistä tilannetta.

8. Ovatko seuraavat liikuntaväittämät mielestäsi oikein tai väärin? *

a. Liikuntasuosituksen mukaan olisi hyvä liikkua ainakin kolmena päivänä viikossa

Kyllä
Ei

b. Liikuntasuosituksen mukaan lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä kaksi kertaa viikossa

Kyllä
Ei

c. Terveyskunnon kannalta jo paikallaan olon vähentäminen on hyödyksi

Kyllä
Ei

d. Painonhallintatavoitteissa liikunnalla on isompi merkitys kuin ravitsemuksella

Kyllä
Ei

9. Arvioi liikuntaneuvonnan osaamistasi / tietämystäsi tällä hetkellä *

Ei osaamista/
tietämystä

Heikko
osaaminen/

tietämys

Kohtalainen
osaaminen/

tietämys

Hyvä
osaaminen/

tietämys

Erinomainen
osaaminen/

tietämys

Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat
asiat asiakastyössä

Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavilla hyödyillä

Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja

Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen
turvallisuuteen liittyvät näkökulmat

Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa
liikuntaneuvontaa

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen
liikuntaneuvontatilanteessa

Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä

Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja
paikallisiin liikuntaryhmiin

Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen
paikallisen liikuntaneuvonnan palvelupolun

Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan
antajana

10. Mitkä seuraavista tekijöistä rajoittavat tällä hetkellä liikuntaneuvontaasi?
Rastita kaikki liikuntaneuvontaasi rajoittavat tekijät. *

Liikuntaneuvontaa ei arvosteta työyhteisössäni
Liikuntaneuvonta ei ole esimieheni mielestä tärkeää
Liikuntaneuvonta ei kuulu työnkuvaani
Liikuntaneuvonnasa ei ole kirjallisia ohjeita, eikä siihen perehdytä
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Oma motivaationi liikuntaneuvontatyöhön puutteellista

Liikunta on jokaisen asiakkaan oma asia
Liikuntaneuvonta vie liikaa aikaa
Koen puutteita liikuntaa koskevissa tiedoissa
En tunne riittävästi paikallisia liikuntapalveluita ja -mahdollisuuksia
Liikuntaneuvonta osaamisessani on aukkoja
Liikuntaneuvonnan käytännöt ovat vielä puutteellisia
Liikuntaneuvontaan ei ole tukimateriaalia
Liikuntaneuvonnan yhteistyön puutteellisuus
Liikuntaneuvontaa ei kirjata asiakastietoihin
Liikuntaneuvontaa antavat muut ammattiryhmät

Jokin muu rajoite, mikä?

Kiitos vastauksistasi!

Lähetä
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VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen ravitsemusohjaus opintojakso

Taustatieto- ja alkutason kartoituskysely koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi
VSSHP

Vastaa aluksi muutamaan taustatietoja koskevaan kysymykseen.
Nimitietoa käytämme ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyn vastauksen opintotunnuksen myöntämiseen.
Pahoittelut taustatietojen uudelleen antamiseen liittyvästä vaivasta!

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

Verkkokoulutuksessa käyttämäsi sähköpostiosoite

2. Sukupuoli *

Mies
Nainen

3. Mihin ikäjakaumaan kuulut? *

18-29 vuotta
30-40 vuotta
41-50 vuotta
51-62 vuotta
63+ vuotta

4. Millä ammattialalla toimit? *

Terveysala:

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Työterveys

Muut vaihtoehdot:

Sosiaaliala
Liikunta-ala

Muu elintapaohjaukseen linkittyvä ala, mikä?

5. Millä toimintakentällä toimit? *

Julkinen sektori
Yksityinen sektori

Järjestö/yhdistys, mikä?

Yksityinen toimija, mikä?

Joku muu, mikä?

6. Mikä on ammattinimikkeesi? *

Lähihoitaja
Sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja
Työterveyshoitaja
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Fysioterapeutti

Ravitsemusterapeutti
Lääkäri
Sosiaaliohjaaja
Sosionomi
Sosiaalityöntekijä
Liikunnanohjaaja
Personal trainer
Opettaja
Vertaisohjaaja tai kokemuskouluttaja
Järjestötyöntekijä

Jokin muu, mikä?

7. Pääsääntöinen työskentelykuntasi *

Seuraavat kysymykset (8-10) kartoittavat ravitsemusohjauksen osaamisesi tämän hetkistä tilannetta.

8. Ovatko seuraavat ravitsemusväittämät mielestäsi oikein tai väärin? *

a. Tiheä ateriarytmi helpottaa syömisen hallinta

Kyllä
Ei

b. Yhdellä sopivankokoisella aterialla tai välipalalla kuuluu jaksaa noin 4 tuntia

Kyllä
Ei

c. Ateriarytmillä on vaikutusta aineenvaihduntaan ja energian kulutukseen

Kyllä
Ei

d. Päivän pääaterioiden ja isompien välipalojen tulee olla lautasmallin idealla koostettuja

Kyllä
Ei

e. Lounaan ja aamiaisen syöminen vaikuttaa useimmiten syömisen hallintaan

Kyllä
Ei

f. Hiilihydraatteja kannattaa syödä myös illalla, se voi auttaa nukahtamista

Kyllä
Ei

g. Proteiineja tulisi syödä enemmän kuin hiilihydraatteja

Kyllä
Ei

h. Valmisruuat ovat aina huonoja valintoja

Kyllä
Ei

i. Kasvisten vitamiinit, antioksidantit ja kivennäisaineet voidaan korvata vitamiinivalmisteilla

Kyllä
Ei

j. Margariinin rasvan laatu on pääosin aina huonoa rasvaa

Kyllä
Ei

9. Arvioi ravitsemusohjauksesi osaamistasi / tietämystäsi tällä hetkellä *

Ei
osaamista/
tietämystä

Heikko
osaaminen/

tietämys

Kohtalainen
osaaminen/

tietämys

Hyvä
osaaminen/

tietämys

Erinomainen
osaaminen/

tietämys

Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen
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Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutoksessa

Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvillä hyödyillä

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen ongelmat

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisen hallinnan ongelmat

Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita ohjaustyössä

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaihetta
ravitsemusohjauksessa

Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohjata asiakasta tekemään
ravitsemuksen laatua edistäviä ja syömisen säännöllisyyteen tähtääviä
tavoitteita

Osaan käyttää ravitsemusohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja
työvälineitä

Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut sekä hoitopolut

Tiedän rooli elintapaohjauksen yhteistyöverkostossa osaten tunnistaa
antamani ravitsemusohjauksen mahdollisuudet ja rajat

Tiedän luotettavat ravitsemusohjauksen tiedonlähteet

10. Mitkä seuraavista tekijöistä rajoittavat tällä hetkellä ravitsemusohjaamistasi?
Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon. *

Ravitsemusohjausta ei arvosteta työyhteisössäni
Ravitsemusohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää
Ravitsemusohjaus ei kuulu työnkuvaani
Ravitsemusohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä sen antamiseen perehdytetä
Oma motivaationi ravitsemusohjaustyöhön on puutteellista
Ravitsemus on jokaisen asiakkaan oma asia
Ravitsemusohjaus vie liikaa aikaa
Koen puutteita ravitsemusta koskevissa tiedoissa
En tunne riittävästi paikallisia ravitsemuspalveluita ja -mahdollisuuksia
Ravitsemusohjaustaidoissani on aukkoja
Ravitsemusohjauksen käytännöt ovat vielä puutteellisia
Ravitsemusohjaukseen ei ole rittävästi hyvää tukimateriaalia
Ravitsemusohjauksen yhteistyö on puutteellista toimijoiden välillä
Ravitsemusohjausta ei kirjata asiakastietoihin
Ravitsemusohjauksen antaminen kuuluu muille ammattiryhmille

Jokin muu rajoite, mikä?

Kiitos kyselyyn vastaamisesta!

Lähetä
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VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen uniterveyden opintojakso

Taustatieto- ja alkutason kartoituskysely koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi
VSSHP

Vastaa aluksi muutamaan taustatietoja koskevaan kysymykseen.
Nimitietoa käytämme ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyn vastauksen opintotunnuksen myöntämiseen.
Pahoittelut taustatietojen uudelleen antamiseen liittyvästä vaivasta!

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

Verkkokoulutuksessa käyttämäsi sähköpostiosoite

2. Sukupuoli *

Mies
Nainen

3. Mihin ikäjakaumaan kuulut? *

18-29 vuotta
30-40 vuotta
41-50 vuotta
51-62 vuotta
63+ vuotta

4. Millä ammattialalla toimit? *

Terveysala:

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Työterveys

Muut vaihtoehdot:

Sosiaaliala
Liikunta-ala

Muu elintapaohjaukseen linkittyvä ala, mikä?

5. Millä toimintakentällä toimit? *

Julkinen sektori
Yksityinen sektori

Järjestö/yhdistys, mikä?

Yksityinen toimija, mikä?

Joku muu, mikä?

6. Mikä on ammattinimikkeesi? *

Lähihoitaja
Sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja
Työterveyshoitaja
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Fysioterapeutti

Toimintaterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Lääkäri
Psykologi
Sosiaaliohjaaja
Sosionomi
Sosiaalityöntekijä
Liikunnanohjaaja
Personal trainer
Opettaja
Vertaisohjaaja tai kokemuskouluttaja
Järjestötyöntekijä

Jokin muu, mikä?

7. Pääsääntöinen työskentelykuntasi *

Seuraavat kysymykset (8-10) kartoittavat uniohjauksen osaamisesi tämän hetkistä tilannetta.

8. Ovatko seuraavat väittämät unesta ja vireystilasta mielestäsi oikein tai väärin? *

a. Jokaisen aikuisen tulisi nukkua vähintään 8 tuntia yössä

Kyllä
Ei

b. Mitä pitempään nukkuu, sitä terveempi ihminen on

Kyllä
Ei

c.Nukkuminen on välttämätöntä elämälle

Kyllä
Ei

d. Jo noin viiden vuorokauden kestoinen osittain univaje (4 tuntia unta vuorokaudessa) aiheuttaa sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä ja alentaa
immunologista vastustuskykyä

Kyllä
Ei

e.Pitkäkestoinen univaje aiheuttaa keskivartalolihavuutta

Kyllä
Ei

f.Haitalliset aineenvaihduntatuotteet poistuvat aivoista ihmisen nukkuessa

Kyllä
Ei

g.Laktaatti eli maitohappo toimii yhtenä aivohermosolujen energialähteenä

Kyllä
Ei

h.REM-uni on kaikkein ”syvintä” unta, josta on vaikeinta herätä

Kyllä
Ei

i.N3-uni on kaikkein syvintä unta, jolloin aivot ja elimistö elpyvät

Kyllä
Ei

j.Terveen aikuisen vireystaso ja kehon sisälämpötila ovat korkeimmillaan alkuillasta kello 17-20 välillä

Kyllä
Ei

k. Liikunta helpottaa nukahtamista ja syventää unta

Kyllä
Ei

l. Hitaiden, runsaskuituisten hiilihydraattien syöminen illalla voi auttaa nukahtamista
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Kyllä
Ei

m. Runsaasti nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja ja tärkkelystä sisältävä lounas lisää iltapäiväväsymystä

Kyllä
Ei

n. Silmien kautta tuleva valo jarruttaa melatoniinin erittymistä

Kyllä
Ei

o. Oreksiini eli hypokretiini on aivojen välittäjäaine, joka ylläpitää valvetta ja lisää vireyttä

Kyllä
Ei

p. Pitkäkestoinen unettomuushäiriö on yksi Alzheimerin taudin (dementian) riskitekijöistä

Kyllä
Ei

q. Nukahtamista kannattaa yrittää vaikka väkisin

Kyllä
Ei

9. Arvioi uniterveyden osaamistasi / tietämystäsi tällä hetkellä *

Ei
osaamista/
tietämystä

Heikko
osaaminen/

tietämys

Kohtalainen
osaaminen/

tietämys

Hyvä
osaaminen/

tietämys

Erinomainen
osaaminen/

tietämys

Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai kärsiikö hän
univajeesta

Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen muutoksessa

Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun merkitystä
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä hyödyillä

Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen koskevia asioita
ohjaustyössä

Osaan elintapaohjaustilanteissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen
keskeisenä osana kokonaisuutta, johon kuuluvat uni, liikunta ja ravitsemus

Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja nukkumisen
säännöllisyyteen tähtääviä tavoitteita.

Osaan käyttää uniohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja työvälineitä

Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedonlähteet

Tiedän millainen sairaus on unettomuushäiriö

Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon pääperiaatteet

Osaan tunnistaa tilanteet, joissa unettomuudesta kärsivä asiakas tulee
ohjata lääkärin vastaanotolle

Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet

10. Mitkä seuraavista tekijöistä rajoittavat tällä hetkellä uniohjaamistasi?
Rastita jokainen alla oleva vaihtoehto, joka pitää sinun kohdalla paikkansa (josta olet samaa mieltä). *

Uniohjausta ei arvosteta mielestäni riittävästi työyhteisössäni
Unen osuus terveyteen vaikuttavana tekijänä on riittämättömästi tunnettua työyhteisössäni
Uniohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää
Uniohjaus ei kuulu työkuvaani
Uniohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä sen antamiseen perehdytetä
Oma motivaationi uniterveyden ohjaustyöhön on puutteellista.
Nukkumisesta huolehtiminen on jokaisen asiakkaan oma asia
Uniohjaus vie liikaa aikaa
Koen puutteita unesta ja vireydestä koskevissa tiedoissa
En tunne riittävästi paikallisia unettomuuden hoitopalveluita ja -mahdollisuuksia
Uniterveyden ohjauksen käytännöt ovat vielä puutteellisia
Uniterveyden ohjaukseen ei ole riittävästi hyvää tukimateriaalia
Uniterveyden ohjauksen yhteistyö on puutteellista toimijoiden välillä
Uniterveyteen liittyvää ohjausta ei kirjata asiakastietoihin
Uniterveyteen liittyvän ohjauksen antaminen kuuluu muille ammattiryhmille

Jokin muu rajoite, mikä?

Kiitos kyselyyn vastaamisesta!



Liite 2. Loppukyselykaavakkeet.

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1424946&SID=8d359da3-013c-4653-a4a8-c1a61e643695&dy=43… 1/3

VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen liikuntaneuvonta opintojakso

Loppu- ja palautekysely, VSSHP

Anna aluksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Käytämme näitä ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyyn vastaamisen opintojakson
suorittamiseen.

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

Liikuntaneuvonnan opintojakson loppu- ja palautekysely
Seuraavat kysymykset kartoittavat osaamistasi liikuntaneuvonnan opintojakson jälkeen. Käytämme näitä tietoja VESOTE-
kärkihankkeen STM:n edellyttämässä arvioinnissa. Loppukyselyn lisäksi keräämme palautteen opintojaksosta.

 Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Toivomme lämpimästi, että vastaat myös vapaaehtoisiin kysymyksiin monipuolisen
koulutuspalautteen saamiseksi.

2. Arvioi liikuntaneuvonnan osaamistasi / tietämystäsi koulutuksen jälkeen *

Ei osaamista/
tietämystä

Heikko
osaaminen/

tietämys

Kohtalainen
osaaminen/

tietämys

Hyvä
osaaminen/

tietämys

Erinomainen
osaaminen/

tietämys

Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat
asiat asiakastyössä

Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavilla hyödyillä

Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja

Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen
turvallisuuteen liittyvät näkökulmat

Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa
liikuntaneuvontaa

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen
liikuntaneuvontatilanteessa

Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä

Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja
paikallisiin liikuntaryhmiin

Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen
paikallisen liikuntaneuvonnan palvelupolun

Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan
antajana

3. Mitkä seuraavista liikuntaneuvontaa rajoittavista tekijöistä koet vähentyneen koulutuksen aikana? *
Voit rastittaa useamman vaihtoehdon. Anna halutessasi rajoituksen vähentymisen syy lyhyesti avoimessa kentässä.

Liikuntaneuvontaa ei arvosteta työyhteisössäni

Liikuntaneuvonta ei ole esimieheni mielestä tärkeää

Liikuntaneuvonta ei kuulu työnkuvaani

Liikuntaneuvonnasa ei ole kirjallisia ohjeita, eikä siihen perehdytä

Oma motivaationi liikuntaneuvontatyöhön puutteellista

Liikunta on jokaisen asiakkaan oma asia

Liikuntaneuvonta vie liikaa aikaa

66
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Koen puutteita liikuntaa koskevissa tiedoissa

En tunne riittävästi paikallisia liikuntapalveluita ja -mahdollisuuksia

Liikuntaneuvonta osaamisessani on aukkoja

Liikuntaneuvonnan käytännöt ovat vielä puutteellisia

Liikuntaneuvontaan ei ole tukimateriaalia

Liikuntaneuvonnan yhteistyön puutteellisuus

Liikuntaneuvontaa ei kirjata asiakastietoihin

Liikuntaneuvontaa antavat muut ammattiryhmät

4. Arvioi Opintuutin liikuntaneuvonnan verkkokoulutusta seuraavien näkökulmien osalta *

erittäin
heikosti

Melko
heikosti

Kohtalaisesti/
 melko hyvin Hyvin

Erittäin
hyvin

Verkkokoulutus vahvisti liikuntaneuvonnan osaamistani

Opintojaksolle asettamani odotukseni ja oppimistavoitteeni toteutuivat

Sain työkaluja ja -välineitä, joita voin käyttää liikuntaneuvontatyössä

Verkkokoulutus vahvisti paikallisen liikuntaneuvonnan käytänteiden tuntemustani

Verkkokoulutus vahvisti alueellisen kohderyhmäni mukaisen asiakasryhmän liikuntaneuvonnan
osaamistani

5. Olivatko liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksen asiasisällöt mielestäsi oleellisia ja tarpeellisia liikuntaneuvonnan osaamisen
vahvistamisen kannalta? *

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

6. Kerro halutessasi, mitä opintosisältöjä olisit toivonut käsiteltävän enemmän tai laajemmin?

7. Arvioi, kuinka liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksen oppimateriaalit tukivat oppimistasi *

Heikosti Välttävästi Hyvin Kiitettävästi Erinomaisesti

Luentotallenteet

Luettavat artikkelit

Yhteiset verkkokeskustelut

Duodicimin Motivoiva keskustelu -koulutusosa

Liikuntaneuvontaan liittyvät internet-linkit

Elintapaohjausta tukevat Käypä hoito-suositukset

Liikuntaneuvonnan TUNNE ITSESI –osaamiskartoituslomake

UKK-instituutin Testaa liikutko tarpeeksi -sovellus

Alueellisen kohderyhmän liikuntaneuvonnan erityispiirteiden esittely

Liikuntaneuvonnan työvälineiden esittely

8. Opintuutti-oppimisalustan liikuntaneuvonnan opintojakson ohjeellinen opiskeluaika on keskimäärin 10-15t.
Arvioi ajankäyttösi suhteessa materiaaliin suunniteltuun laajuuteen.

Koulutusmateriaalin opiskelu vei aikaa ohjeellista tuntimäärää vähemmän
Koulutusmateriaalin opiskeluun kului suurin piirtein keskimääräiseksi asetettu aika
Koulutusmateriaalin opiskelu vei aikaa ohjeellista tuntimäärää enemmän

9. Saitko koulutuksen järjestäjältä tukea Opintuutti-oppimisalustan käyttöön mahdollisissa ongelmatilanteissa?

Kyllä, jatka arvioimaan saamaasi tukea (kohta 10)
Ei
En tarvinnut tukea

10. Jos sait käyttötukea, kuinka tyytyväinen olet saamaasi tukeen Opintuutti-oppimisalustan käytössä mahdollisissa
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ongelmatilanteissa?

Erittäin tyytymätön Tyytymätön Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

Arvioni on:

11. Miten kehittäisit liikuntaneuvonnan verkkokoulutusta? Kerro vapaasti ideoistasi ja toiveistasi.

12. Mitä liikuntaneuvonnan koulutustarpeita tunnistat käytyäsi tämän verkkokoulutuksen?

Alueellisen lähikoulutuksen ja oppimis- tai kehittämistehtävä palaute

13. Arvioi koulutusta alueellisen lähikoulutuksen ja oppimis- tai kehittämistehtävän näkökulmista *

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
 eri mieltä

Ei eri eikä
samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Sain riittävät ennakkotiedot elintapaohjauskoulutuksesta alueeni koulutuksen
yhteyshenkilöltä ennen ilmoittautumista

Sain riittävät tiedot liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta
koulutuksen aloitustapaamisessa

Sain riittävän tiedon Opintuutti-oppimisalustalle kirjautumisesta ja sen peruskäytöstä
UKK-instituutista ennen koulutuksen käynnistymistä

Sain riittävästi ohjausta, tukea ja palautetta alueeni verkko-ohjaajalta opintojakson
aikana

14. Minkä kokonaisarvosanan annat Opintuutin liikuntaneuvonnan verkkokoulutukselle? *

Heikko Välttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen

Kokonaisarvosana:

15. Mistä sait tiedon elintapaohjauksen verkkokoulutuksesta?

Omalta esimieheltäni
Alueeni VESOTE-hanketta koordinoivan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta
Alueeni VESOTE-hanketta koordinoivan sairaanhoitopiirin koulutuskalenterista tai uutiskirjeestä
Alueellani järjestetystä VESOTE-hankkeen Kick-off- tai muusta hankkeen tapahtumasta

Joku muu, mikä?

Kiitos vastauksistasi!

Lähetä
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VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen ravitsemusohjaus opintojakso

Loppu- ja palautekysely, VSSHP

Anna aluksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Käytämme näitä ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyyn vastaamisen opintojakson
suorittamiseen.

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

Ravitsemusohjaus opintojakson loppu- ja palautekysely
Seuraavat kysymykset kartoittavat ravitsemusohjauksen osaamistasi opintojakson jälkeen. Käytämme näitä tietoja VESOTE-
kärkihankkeen STM:n edellyttämässä arvioinnissa. Loppukyselyn lisäksi keräämme palautteen opintojaksosta.

 Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Toivomme lämpimästi, että vastaat myös vapaaehtoisiin kysymyksiin monipuolisen
koulutuspalautteen saamiseksi.

2. Ovatko seuraavat ravitsemusväittämät mielestäsi oikein tai väärin? *

a) Tiheä ateriarytmi helpottaa syömisen hallintaa

Kyllä
Ei

b) Yhdellä sopivankokoisella aterialla tai välipalalla kuuluu jaksaa noin 4 tuntia

Kyllä
Ei

c) Ateriarytmillä on vaikutusta aineenvaihduntaan ja energian kulutukseen

Kyllä
Ei

d) Päivän pääaterioiden ja isompien välipalojen tulee olla lautasmallin idealla koostettuja

Kyllä
Ei

e) Lounaan ja aamiaisen syöminen vaikuttaa useimmiten syömisen hallintaan

Kyllä
Ei

f) Hiilihydraatteja kannattaa syödä myös illalla, se voi auttaa nukahtamista

Kyllä
Ei

g) Proteiineja tulisi syödä enemmän kuin hiilihydraatteja

Kyllä
Ei

h) Valmisruuat ovat aina huonoja valintoja

Kyllä
Ei

i) Kasvisten vitamiinit, antioksidantit ja kivennäisaineet voidaan korvata vitamiinivalmisteilla

Kyllä
Ei
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j) Margariinin rasvan laatu on pääosin aina huonoa rasvaa

Kyllä
Ei

3. Arvioi ravitsemusneuvonnan osaamistasi / tietämystäsi koulutuksen jälkeen *

Ei
osaamista/
tietämystä

Heikko
osaaminen/

tietämys

Kohtalainen
osaaminen/

tietämys

Hyvä
osaaminen/

tietämys

Erinomainen
osaaminen/

tietämys

Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen.

Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutoksessa.

Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvillä hyödyillä.

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen ongelmat.

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisen hallinnan ongelmat.

Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita ohjaustyössä.

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaihetta
ravitsemusohjauksessa.

Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohjata asiakasta tekemään
ravitsemuksen laatua edistäviä ja syömisen säännöllisyyteen tähtääviä
tavoitteita.

Osaan käyttää ravitsemusohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja
työvälineitä.

Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut sekä hoitopolut.

Tiedän rooli elintapaohjauksen yhteistyöverkostossa osaten tunnistaa
antamani ravitsemusohjauksen mahdollisuudet ja rajat.

Tiedän luotettavat ravitsemusohjauksen tiedonlähteet.

4. Mitkä seuraavista ravitsemusohjausta rajoittavista tekijöistä koet vähentyneen koulutuksen aikana? *
Voit rastittaa tarvittaessa useamman vaihtoehdon. Anna halutessasi rajoituksen vähentymisen syy.

Ravitsemusohjausta ei arvosteta työyhteisössäni.

Ravitsemusohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää.

Ravitsemusohjaus ei kuulu työnkuvaani.

Ravitsemusohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä sen antamiseen perehdytetä.

Oma motivaationi ravitsemusohjaustyöhön on puutteellista.

Ravitsemus on jokaisen asiakkaan oma asia.

Ravitsemusohjaus vie liikaa aikaa.

Koen puutteita ravitsemusta koskevissa tiedoissa.

En tunne riittävästi paikallisia ravitsemuspalveluita ja -mahdollisuuksia.

Ravitsemusohjaustaidoissani on aukkoja.

Ravitsemusohjauksen käytännöt ovat vielä puutteellisia.

Ravitsemusohjaukseen ei ole riittävästi hyvää tukimateriaalia.

Ravitsemusohjauksen yhteistyön on puutteellista toimijoiden välillä.

Ravitsemusohjausta ei kirjata asiakastietoihin.

Ravitsemusohjauksen antaminen kuuluu muille ammattiryhmille.

Jokin muu rajoite, mikä?

5. Arvioi Opintuutin ravitsemusohjauksen verkkokoulutusta seuraavien näkökulmien osalta *

erittäin
heikosti

Melko
heikosti

Kohtalaisesti/
 melko hyvin Hyvin

Erittäin
hyvin

Verkkokoulutus vahvisti ravitsemusohjauksen osaamistani

Opintojaksolle asettamani odotukseni ja oppimistavoitteeni toteutuivat

Sain työkaluja ja -välineitä, joita voin käyttää ravitsemusohjauksessa

Verkkokoulutus vahvisti paikallisen ravitsemushoidon käytänteiden tuntemustani

Verkkokoulutus vahvisti alueellisen kohderyhmäni mukaisen asiakasryhmän
ravitsemusohjauksen osaamistani

6. Olivatko ravitsemusohjauksen verkkokoulutuksen asiasisällöt mielestäsi oleellisia ja tarpeellisia osaamisen vahvistamisen
kannalta? *

Kyllä
Ei
En osaa sanoa
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7. Kerro halutessasi, mitä opintosisältöjä olisit toivonut käsiteltävän enemmän tai laajemmin?

8. Arvioi, kuinka ravitsemusohjauksen verkkokoulutuksen oppimateriaalit tukivat oppimistasi *

Heikosti Välttävästi Hyvin Kiitettävästi Erinomaisesti

Luentotallenteet

Ajankohtaisartikkelit

Yhteiset verkkokeskustelut

Ravitsemusohjaukseen liittyvät internet-linkit

Ravitsemukseen liittyvät itsearviointitestit (esim. Sydänliiton syömistottumustesti)

Alueellisen kohderyhmän ravitsemusohjauksen erityispiirteiden esittely

Ravitsemusohjauksen työvälineiden esittely

9. Opintuutti-oppimisalustan ravitsemusohjauksen opintojakson ohjeellinen opiskeluaika on keskimäärin 10-15t.
Arvioi ajankäyttösi suhteessa materiaaliin suunniteltuun laajuuteen.

Koulutusmateriaalin opiskelu vei aikaa ohjeellista tuntimäärää vähemmän
Koulutusmateriaalin opiskeluun kului suurin piirtein keskimääräiseksi asetettu aika
Koulutusmateriaalin opiskelu vei aikaa ohjeellista tuntimäärää enemmän

10. Saitko käyttää työaikaa verkko-opintojen suorittamiseen? Jos vastasit myöntävästi, arvio määrä keskimäärin viikkoa kohden.

Ei

Kyllä

11. Saitko koulutuksen järjestäjältä tukea Opintuutti-oppimisalustan käyttöön mahdollisissa ongelmatilanteissa?

Kyllä, jatka arvioimaan saamaasi tukea (kohta 12)
Ei
En tarvinnut tukea

12. Jos sait käyttötukea, kuinka tyytyväinen olet saamaasi tukeen Opintuutti-oppimisalustan käytössä mahdollisissa
ongelmatilanteissa?

Erittäin tyytymätön Tyytymätön Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

Arvioni on:

13. Miten kehittäisit ravitsemusohjauksen verkkokoulutusta? Kerro vapaasti ideoistasi ja toiveistasi.

14. Mitä ravitsemusohjauksen koulutustarpeita tunnistat käytyäsi tämän verkkokoulutuksen?

15. Minkä kokonaisarvosanan annat Opintuutin ravitsemusohjauksen verkkokoulutukselle? *

Heikko Välttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen
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Kokonaisarvosana:

Kiitos vastauksistasi!

Lähetä
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VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen uniterveyden opintojakso

Loppukysely koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi
VSSHP

Anna aluksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Käytämme näitä ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyyn vastaamisen opintojakson
suorittamiseen.

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

Verkkokoulutuksessa käyttämäsi sähköpostiosoite

Uniterveyden opintojakson loppukysely
Seuraavat kysymykset kartoittavat uniterveyden osaamistasi opintojakson jälkeen. Käytämme näitä tietoja VESOTE-kärkihankkeen STM:n
edellyttämässä arvioinnissa. Loppukyselyn lisäksi keräämme palautteen opintojaksosta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia.
Toivomme lämpimästi, että vastaat myös vapaaehtoisiin kysymyksiin monipuolisen koulutuspalautteen saamiseksi.

2. Ovatko seuraavat väittämät unesta ja vireystilasta mielestäsi oikein tai väärin? *

a. Jokaisen aikuisen tulisi nukkua vähintään 8 tuntia yössä.

Kyllä
Ei

b. Mitä pitempään nukkuu, sitä terveempi ihminen on.

Kyllä
Ei

c. Nukkuminen on välttämätöntä elämälle.

Kyllä
Ei

d. Jo noin viiden vuorokauden kestoinen osittain univaje (4 tuntia unta vuorokaudessa) aiheuttaa sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä ja alentaa
immunologista vastustuskykyä.

Kyllä
Ei

e. Pitkäkestoinen univaje aiheuttaa keskivartalolihavuutta.

Kyllä
Ei

f. Haitalliset aineenvaihduntatuotteet poistuvat aivoista ihmisen nukkuessa.

Kyllä
Ei

g. Laktaatti eli maitohappo toimii yhtenä aivohermosolujen energialähteenä.

Kyllä
Ei

h. REM-uni on kaikkein ”syvintä” unta, josta on vaikeinta herätä.

Kyllä
Ei

i. N3-uni on kaikkein syvintä unta, jolloin aivot ja elimistö elpyvät.

Kyllä
Ei
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j. Terveen aikuisen vireystaso ja kehon sisälämpötila ovat korkeimmillaan alkuillasta kello 17-20 välillä.

Kyllä
Ei

k. Liikunta helpottaa nukahtamista ja syventää unta.

Kyllä
Ei

l. Hitaiden, runsaskuituisten hiilihydraattien syöminen illalla voi auttaa nukahtamista

Kyllä
Ei

m. Runsaasti nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja ja tärkkelystä sisältävä lounas lisää iltapäiväväsymystä.

Kyllä
Ei

n. Silmien kautta tuleva valo jarruttaa melatoniinin erittymistä.

Kyllä
Ei

o. Oreksiini eli hypokretiini on aivojen välittäjäaine, joka ylläpitää valvetta ja lisää vireyttä.

Kyllä
Ei

p. Pitkäkestoinen unettomuushäiriö on yksi Alzheimerin taudin (dementian) riskitekijöistä.

Kyllä
Ei

q. Nukahtamista kannattaa yrittää vaikka väkisin.

Kyllä
Ei

3. Arvioi uniterveyden osaamistasi / tietämystäsi koulutuksen jälkeen. *

Ei
osaamista/
tietämystä

Heikko
osaaminen/

tietämys

Kohtalainen
osaaminen/

tietämys

Hyvä
osaaminen/

tietämys

Erinomainen
osaaminen/

tietämys

Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai kärsiikö hän
univajeesta.

Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen muutoksessa.

Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun merkitystä
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä hyödyillä.

Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen koskevia asioita
ohjaustyössä.

Osaan elintapaohjaustilanteissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen
keskeisenä osana kokonaisuutta, johon kuuluvat uni, liikunta ja ravitsemus.

Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja nukkumisen
säännöllisyyteen tähtääviä tavoitteita.

Osaan käyttää uniohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja työvälineitä.

Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedonlähteet.

Tiedän millainen sairaus on unettomuushäiriö.

Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon pääperiaatteet.

Osaan tunnistaa tilanteet, joissa unettomuudesta kärsivä asiakas tulee
ohjata lääkärin vastaanotolle.

Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet.

4. Mitkä seuraavista uniohjaamistasi rajoittavista tekijöistä koet vähentyneen koulutuksen aikana? Voit rasittaa tarvittaessa
useamman vaihtoehdon. Kerro halutessasi rajoituksen vähentymisen syy.
*

Uniohjausta ei arvosteta mielestäni riittävästi työyhteisössäni

Unen osuus terveyteen vaikuttavana tekijänä on riittämättömästi tunnettua työyhteisössäni

Uniohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää

Uniohjaus ei kuulu työkuvaani

Uniohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä sen antamiseen perehdytetä

Oma motivaationi uniterveyden ohjaustyöhön on puutteellista.

Nukkumisesta huolehtiminen on jokaisen asiakkaan oma asia

Uniohjaus vie liikaa aikaa

Koen puutteita unesta ja vireydestä koskevissa tiedoissa
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En tunne riittävästi paikallisia unettomuuden hoitopalveluita ja -mahdollisuuksia

Uniterveyden ohjauksen käytännöt ovat vielä puutteellisia

Uniterveyden ohjaukseen ei ole riittävästi hyvää tukimateriaalia

Uniterveyden ohjauksen yhteistyö on puutteellista toimijoiden välillä

Uniterveyteen liittyvää ohjausta ei kirjata asiakastietoihin

Uniterveyteen liittyvän ohjauksen antaminen kuuluu muille ammattiryhmille

Jokin muu rajoite, mikä?

5. Arvioi uniterveyden verkkokoulutusta seuraavien näkökulmien osalta: *

1 = erittäin
heikosti

2 = melko
heikosti

3 =
kohtalaisesti/melko

hyvin
4 =

hyvin
5 = erittäin

hyvin

a) Verkkokoulutus vahvisti uniterveyden osaamistani.

b) Opintojaksolle asettamani odotukset ja oppimistavoitteet toteutuivat.

c) Sain työkaluja ja -välineitä, joita voin käyttää uniohjauksessa.

d) Verkkokoulutus vahvisti paikallisen uniohjauksen käytänteiden tuntemustani.

e) Verkkokoulutus vahvisti alueellisen kohderyhmäni mukaisen asiakasryhmän
uniohjauksen osaamistani.

6. Olivatko uniterveyden verkkokoulutuksen asiasisällöt mielestäsi oleellisia ja tarpeellisia osaamisen vahvistamisen kannalta? *

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

7. Kerro halutessasi, mitä opintosisältöjä olisit toivonut käsiteltävän enemmän tai laajemmin.

8. Arvioi, kuinka uniterveyden verkkokoulutuksen oppimateriaalit tukivat oppimistasi. *

1 =
heikosti

2 =
välttävästi

3 =
hyvin

4 =
kiitettävästi

5 =
erinomaisesti

a) Luentotallenteet

b) Videot rentoutusharjoituksista ja kognitiivisista harjoituksista

c) Luettavat materiaalit (pdf:t, esim. unettomuuden psykologiset mallit))

d) Artikkelit

e) Uniohjauksen työvälineet (esim. UniVäsy-kysely, uni-valve-päiväkirja jne.)

f) Ylivireyttä tuottavien ajatusmallien ja tunteiden käsittely-teemaan liittyvät harjoitukset (esim.
kognitiivinen kehä)

g) Mindfulness-harjoitukset

h) Yhteiset verkkokeskustelut

i) Muut tehtävät

9. Uniterveyden opintojakson ohjeellinen opiskeluaika on keskimäärin 10 - 15 tuntia. Arvioi ajankäyttöäsi suhteessa tuohon.

Koulutusmateriaalin opiskelu vei aikaa ohjeellista tuntimäärää vähemmän.
Koulutusmateriaalin opiskeluun kului suurin piirtein keskimääräiseksi asetettu aika.
Koulutusmateriaalin opiskelu vei aikaa ohjeellista tuntimäärää enemmän.

10. Saitko käyttää työaikaa verkko-opintojen suorittamiseen? Jos vastasit myöntävästi, arvioi määrä keskimäärin viikkoa kohden.

En

Kyllä

11. Saitko koulutuksen järjestäjältä tukea Opintuutti-oppimisalustan käyttöön mahdollisissa ongelmatilanteissa?

Kyllä, jatka arvioimaan saamaasi tukea (kohta 12)
En
En tarvinnut tukea
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12. Jos sait käyttötukea Opintuutti-oppimisalustan käyttöön, kuinka tyytyväinen olet saamaasi tukeen?

1 = erittäin tyytymätön
2 = tyytymätön
3 = ei tyytyväinen eikä tyytymätön
4 = tyytyväinen
5 = erittäin tyytyväinen

13. Miten kehittäisit uniterveyden verkkokoulutusta? Kerro vapaasti ideoistasi ja toiveistasi.

14. Mitä uniohjauksen koulutustarpeita tunnistat itselläsi käytyäsi tämän verkkokoulutuksen?

15. Minkä kokonaisarvosanan annat uniterveyden verkkokoulutukselle? *

1 = heikko
2 = välttävä
3 = hyvä
4 = kiitettävä
5 = erinomainen

Kiitos kyselyyn vastaamisesta!

Lähetä
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Liite 3. Osallistuja profiilit koulutuskokonaisuudesta  (n=1661) 

Alueellinen jakautuminen koko koulutuskokonaisuudesta 

Alue n % 

 EKSOTE 35 2 

EPSHP 134 8 

ESSOTE 175 10 

Kainuu 103 6 

MTKL 8 1 

PPSHP 122 7 

PSHP 185 11 

SATASOTE 94 6 

SiunSote 94 6 

VSSHP 264 16 

HUS 227 14 

PHLU 220 13 

Yhteensä 1661 100 

Sukupuolikauma koko koulutuskokonaisuudesta 

Sukupuoli N % 

Mies 115 6,9 

Nainen 1546 93,1 

Total 1661 100,0 

Ikäjakauma koko koulutuskokonaisuudesta alkukyselyjen perusteella 

Ikä N % 

18-29 vuotta 181 11 

30-40 vuotta 437 26 

41-50 vuotta 492 29 

51-62 vuotta 523 32 

63+ vuotta 28 2 

Yhteensä 1661 100,0 
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Vastaajat ammattialoittain eriteltynä opintojaksojen mukaan prosenttisuuksin 

Ammattiala 
Liikunta 

opintojakso 

Ravitsemus 

opintojakso 

Uniterveys 

opintojakso 

Perusterveydenhuolto 37 30 27 

Erikoissairaanhoito 17 12 10 

Työterveys 5 4 3 

Sosiaaliala 13 8 8 

Liikunta-ala 9 6 5 

Muu elintapaohjaukseen linkittyvä ala 10 7 5 

Joku muu, mikä 9 33 42 

Yhteensä 100 100,0 100,0 

Vastaajat toimikentittäin eriteltynä opintojaksojen mukaan prosenttiosuuksin 

Toimikenttä 
Liikunta 

opintojakso 

Ravitsemus 

opintojakso 

Uniterveys 

opintojakso 

Julkinen sektori 76 55 48 

Yksityinen sektori 6 5 5 

Järjestö/yhdistys, mikä? 6 5 4 

Yksityinen toimija, mikä? 1 1 1 

Joku muu, mikä? 1 1 1 

Joku muu, mikä 9 33 42 

Yhteensä 100 100 100 
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Vastaajat ammattinimikkeittäin eriteltynä opintojaksojen mukaisesti prosenttiosuuk-

sin 

Ammattinimike 
Liikunta opin-

tojakso 

Ravitsemus 

opintojakso 

Uniterveys 

opintojakso 

Lähihoitaja 5 3 3 

Sairaanhoitaja 20 16 14 

Terveydenhoitaja 16 15 13 

Työterveyshoitaja 4 3 2 

Nysioterapeutti 11 8 7 

Ravitsemusterapeutti 2 1 1 

Lääkäri 1 1 1 

Sosiaaliohjaaja 2 1 0 

Sosionomi 3 2 1 

Sosiaalityöntekijä 1 0 1 

Liikunnanohjaaja 4 3 0 

Personal trainer 0 0 3 

Opettaja 1 1 0 

Vertaisohjaaja tai kokemuskouluttaja 0 0 1 

Järjestötyöntekijä 1 0 0 

Jokin muu 29 46 53 

Yhteensä 100 100 100 
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Liite 4.  Keskiarvot liikunta opintojakson alku- ja loppukyselyssä osaamisen 
arvioinnissa 

Osaamista kartoittavat väittämät Keskiarvo, 
alku 

Keskiarvo, 
loppu p-arvo

Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koske-

vat asiat asiakastyössä 
3,64 4,05 0,000 

Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityk-

sen sen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavilla hyödyillä 
3,61 4,09 0,000 

Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja 3,60 4,15 0,000 

Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen turvalli-

suuteen liittyvät näkökulmat 
3,31 3,83 0,000 

Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa lii-

kuntaneuvontaa 
3,27 3,83 0,000 

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen lii-

kuntaneuvontatilanteessa 
3,07 3,71 0,000 

Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työväli-

neitä 
2,94 3,88 0,000 

Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pa-

riin ja paikallisiin liikuntaryhmiin 
3,24 3,83 0,000 

Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen 

paikallisen liikuntaneuvonnan palvelupolun 
3,14 3,83 0,000 

Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan 

antajana 
3,53 4,11 0,000 
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Liite 5. Keskiarvot ravitsemusopintojakson osaamista kartoittavissa väittämissä 
alku- ja loppyukyselyissä 

Osaamista kartoittavat väittämät 
Keskiarvo, 

alku 
Keskiarvo, 

loppu p-arvo

Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen 3,46 3,85 0,000 

Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutok-

sessa 
3,34 3,79 0,000 

Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja 

hyvinvointiin liittyvillä hyödyillä 
3,58 3,98 0,000 

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen 

ongelmat 
3,14 3,62 0,000 

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisen hallin-

nan ongelmat 
3,13 3,72 0,000 

Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita oh-

jaustyössä 
3,62 4,03 0,000 

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaihetta 

ravitsemusohjauksessa 
3,08 3,66 0,000 

Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohjata asiakasta teke-

mään ravitsemuksen laatua edistäviä ja syömisen säännöl-

lisyyteen tähtääviä tavoitteita 

3,41 3,94 0,000 

Osaan käyttää ravitsemusohjaukseen liittyvää tukimateri-

aalia ja työvälineitä 
3,12 3,90 0,000 

Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut 

sekä hoitopolut 
2,84 3,48 0,000 

Tiedän rooli elintapaohjauksen yhteistyöverkostossa osa-

ten tunnistaa antamani ravitsemusohjauksen mahdolli-

suudet ja rajat 

3,03 3,69 0,000 

Tiedän luotettavat ravitsemusohjauksen tiedonlähteet 3,27 4,00 0,000 



Liite 6. Keskiarvot uniterveysopintojakson alku- ja loppukyselyissä osaamisen 
arvioinnissa 

Osaamista kartoittavat väittämät 

Keskiarvo, 

alku 

Keskiarvo, 

loppu 

p-arvo

Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai 

kärsiikö hän univajeesta 
3,07 3,77 

0,000 

Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen 

muutoksessa 
3,00 3,80 

0,000 

Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun 

merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä hyödyillä 
3,23 3,95 

0,000 

Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen 

koskevia asioita ohjaustyössä 
3,28 3,98 

0,000 

Osaan elintapaohjaustilanteissa ohjata asiakasta 

huomioimaan aina unen keskeisenä osana kokonaisuutta, 

johon kuuluvat uni, liikunta ja ravitsemus 

3,31 4,01 
0,000 

Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja 

nukkumisen säännöllisyyteen tähtääviä tavoitteita 
2,96 3,82 

0,000 

Osaan käyttää uniohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja 

työvälineitä 
2,40 3,70 

0,000 

Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedonlähteet 2,36 3,78 
0,000 

Tiedän, millainen sairaus on unettomuushäiriö 2,70 3,74 
0,000 

Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon 

pääperiaatteet 
2,90 3,87 

0,000 

Osaan tunnistaa tilanteet, joissa unettomuudesta kärsivä 

asiakas tulee ohjata lääkärin vastaanotolle 
2,94 3,85 0,000 

Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet 2,27 3,29 0,000 

82
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Liite 7. Cronbahin alnakertoimet osaamista kartoittavassa osiossa kaikissa 
opintojaksojen kyselyissä 

Osaamista kartoittavat väittämät liikunta opintojaksolla Cronbach's Alpha 

Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat asiat asiakastyössä ,914 

Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen terveyteen ja hyvin-

vointiin vaikuttavilla hyödyillä 
,914 

Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja ,920 

Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen turvallisuuteen liittyvät näkökulmat ,912 

Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa liikuntaneuvontaa ,912 

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen liikuntaneuvontatilanteessa ,913 

Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä ,915 

Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja paikallisiin liikuntaryh-

miin 
,918 

Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen paikallisen liikuntaneuvonnan 

palvelupolun 
,914 

Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan antajana ,917 

Osaamista kartoittavat väittämät ravitsemus opintojaksolla Cronbach's Alpha 

Osaan tunnistaa asiakkaan ravitsemusohjaustarpeen ,930 

Osaan motivoida asiakasta syömiskäyttäytymisen muutoksessa ,928 

Osaan perustella ravitsemuksen merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä 

hyödyillä 

,928 

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa tunnesyömisen ongelmat ,930 

Osaan huomioida ravitsemusohjauksessa syömisen hallinnan ongelmat ,927 

Osaan ottaa puheeksi ravitsemusta koskevia asioita ohjaustyössä ,927 

Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaihetta ravitsemusohjauksessa ,928 

Osaan ravitsemusohjaustilanteissa ohjata asiakasta tekemään ravitsemuksen laa-

tua edistäviä ja syömisen säännöllisyyteen tähtääviä tavoitteita 

,926 

Osaan käyttää ravitsemusohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja työvälineitä ,927 

Tiedän työskentelykuntani ravitsemusohjauksen palvelut sekä hoitopolut ,932 

Tiedän rooli elintapaohjauksen yhteistyöverkostossa osaten tunnistaa antamani 

ravitsemusohjauksen mahdollisuudet ja rajat 

,928 

Tiedän luotettavat ravitsemusohjauksen tiedonlähteet ,928 
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Osaamista kartoittavat väittämät uniterveys opintojaksolla Cronbach's Alpha 

Osaan arvioida sen, nukkuuko ihminen riittävästi vai kärsiikö hän univajeesta ,925 

Osaan motivoida asiakasta nukkumiskäyttäytymisen muutoksessa ,923 

Osaan perustella riittävän nukkumisen ja unen laadun merkitystä terveyteen ja hy-

vinvointiin liittyvillä hyödyillä 

,924 

Osaan ottaa puheeksi nukkumiseen ja uniterveyteen koskevia asioita ohjaus-

työssä 

,922 

Osaan elintapaohjaustilanteissa ohjata asiakasta huomioimaan aina unen keskei-

senä osana kokonaisuutta, johon kuuluvat uni, liikunta ja ravitsemus 

,924 

Osaan tukea asiakasta tekemään unen laatua edistäviä ja nukkumisen säännölli-

syyteen tähtääviä tavoitteita 

,920 

Osaan käyttää uniohjaukseen liittyvää tukimateriaalia ja työvälineitä ,922 

Tiedän luotettavat uniohjauksen tiedonlähteet ,921 

Tiedän, millainen sairaus on unettomuushäiriö ,922 

Tiedän unettomuuden lääkkeettömän hoidon pääperiaatteet ,921 

Osaan tunnistaa tilanteet, joissa unettomuudesta kärsivä asiakas tulee ohjata lää-

kärin vastaanotolle 

,922 

Tiedän unilääkityksen purkuperiaatteet ,929 
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Liite 8. Cronbahin alnakertoimet rajoitteita kartoittavassa osiossa kaikissa 
opintojakson kyselyssä 

Rajoitteita kartoittavat väittämät liikunta opintojaksolla Cronbach's Alpha 

Liikuntaneuvontaa ei arvosteta työyhteisössäni ,630 

Liikuntaneuvonta ei ole esimieheni mielestä tärkeää ,633 

Liikuntaneuvonta ei kuulu työnkuvaani ,635 

Liikuntaneuvonnassa ei ole kirjallisia ohjeita, eikä siihen perehdytä ,598 

Oma motivaationi liikuntaneuvontatyöhön puutteellista ,639 

Liikunta on jokaisen asiakkaan oma asia ,643 

Liikuntaneuvonta vie liikaa aikaa ,649 

Koen puutteita liikuntaa koskevissa tiedoissa ,604 

En tunne riittävästi paikallisia liikuntapalveluita ja -mahdollisuuksia ,626 

Liikuntaneuvonta osaamisessani on aukkoja ,608 

Liikuntaneuvonnan käytännöt ovat vielä puutteellisia ,608 

Liikuntaneuvontaan ei ole tukimateriaalia ,609 

Liikuntaneuvonnan yhteistyön puutteellisuus ,626 

Rajoitteita kartoittavat väittämät ravitsemus opintojaksolla Cronbach's Alpha 

Ravitsemusohjausta ei arvosteta työyhteisössäni ,609 

Ravitsemusohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää ,615 

Ravitsemusohjaus ei kuulu työnkuvaani ,606 

Ravitsemusohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä sen antamiseen perehdytetä ,554 

Oma motivaationi ravitsemusohjaustyöhön on puutteellista ,618 

Ravitsemus on jokaisen asiakkaan oma asia ,623 

Ravitsemusohjaus vie liikaa aikaa ,631 

Koen puutteita ravitsemusta koskevissa tiedoissa ,572 

En tunne riittävästi paikallisia ravitsemuspalveluita ja -mahdollisuuksia ,588 

Ravitsemusohjaustaidoissani on aukkoja ,583 

Ravitsemusohjauksen käytännöt ovat vielä puutteellisia ,569 

Ravitsemusohjaukseen ei ole rittävästi hyvää tukimateriaalia ,596 

Ravitsemusohjauksen yhteistyö on puutteellista toimijoiden välillä ,617 

Ravitsemusohjausta ei kirjata asiakastietoihin ,592 

Ravitsemusohjauksen antaminen kuuluu muille ammattiryhmille ,604 
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Rajoitteita kartoittavat väittämät uniterveys opintojaksolla Cronbach's Alpha 

Uniohjausta ei arvosteta mielestäni riittävästi työyhteisössäni ,690 

Unen osuus terveyteen vaikuttavana tekijänä on riittämättömästi tunnettua työyhtei-

sössäni 

,682 

Uniohjaus ei ole esimieheni mielestä tärkeää ,703 

Uniohjaus ei kuulu työkuvaani ,712 

Uniohjaukseen ei ole selkeitä ohjeita, eikä sen antamiseen perehdytetä ,672 

Oma motivaationi uniterveyden ohjaustyöhön on puutteellista ,704 

Nukkumisesta huolehtiminen on jokaisen asiakkaan oma asia ,706 

Uniohjaus vie liikaa aikaa ,703 

Koen puutteita unesta ja vireydestä koskevissa tiedoissa ,698 

En tunne riittävästi paikallisia unettomuuden hoitopalveluita ja -mahdollisuuksia ,690 

Uniterveyden ohjauksen käytännöt ovat vielä puutteellisia ,675 

Uniterveyden ohjaukseen ei ole riittävästi hyvää tukimateriaalia ,696 

Uniterveyden ohjauksen yhteistyö on puutteellista toimijoiden välillä ,675 

Uniterveyteen liittyvää ohjausta ei kirjata asiakastietoihin ,680 

Uniterveyteen liittyvän ohjauksen antaminen kuuluu muille ammattiryhmille ,703 
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VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen liikuntaneuvonta opintojakso
  


Taustatieto- ja alkutason kartoituskysely koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi
 VSSHP


Vastaa aluksi muutamaan taustatietoja koskevaan kysymykseen.
 Nimitietoa käytämme ainoastaan, jotta voimme yhdistää kyselyn vastauksen opintotunnuksen myöntämiseen.


 
1. Nimi *


Etunimi
 


Sukunimi
 


 
2. Sukupuoli *


Mies
Nainen


 
3. Mihin ikäjakaumaan kuulut? *


18-29 vuotta
30-40 vuotta
41-50 vuotta
51-62 vuotta
63+ vuotta


 
4. Millä ammattialalla toimit? *


Terveysala:


Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Työterveys


Muut vaihtoehdot:


Sosiaaliala
Liikunta-ala


Muu elintapaohjaukseen linkittyvä ala, mikä?


 
5. Millä toimintakentällä toimit? *


Julkinen sektori
Yksityinen sektori


Järjestö/yhdistys, mikä?


Yksityinen toimija, mikä?


Joku muu, mikä?


 
6. Mikä on ammattinimikkeesi? *


Lähihoitaja
Sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja
Työterveyshoitaja
Fysioterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Lääkäri
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Sosiaaliohjaaja


Sosionomi
Sosiaalityöntekijä
Liikunnanohjaaja
Personal trainer
Opettaja
Vertaisohjaaja tai kokemuskouluttaja
Järjestötyöntekijä


Jokin muu, mikä?


 
7. Pääsääntöinen toimintakuntasi *


 
Seuraavat kysymykset (8-10) kartoittavat liikuntaneuvonnan osaamisesi tämän hetkistä tilannetta.


 
8. Ovatko seuraavat liikuntaväittämät mielestäsi oikein tai väärin? *


a. Liikuntasuosituksen mukaan olisi hyvä liikkua ainakin kolmena päivänä viikossa


Kyllä
Ei


b. Liikuntasuosituksen mukaan lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä kaksi kertaa viikossa


Kyllä
Ei


c. Terveyskunnon kannalta jo paikallaan olon vähentäminen on hyödyksi


Kyllä
Ei


d. Painonhallintatavoitteissa liikunnalla on isompi merkitys kuin ravitsemuksella


Kyllä
Ei


 
9. Arvioi liikuntaneuvonnan osaamistasi / tietämystäsi tällä hetkellä *


Ei osaamista/
tietämystä


Heikko
osaaminen/


tietämys


Kohtalainen
osaaminen/


tietämys


Hyvä
osaaminen/


tietämys


Erinomainen
osaaminen/


tietämys


Osaan ottaa puheeksi terveysliikuntaa ja liikkumista koskevat
asiat asiakastyössä


Osaan perustella terveysliikunnan ja liikkumisen merkityksen sen
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavilla hyödyillä


Tiedän paikallaan oloon kytkeytyviä terveyshaittoja


Osaan huomioida liikuntaneuvonnassa liikkumisen
turvallisuuteen liittyvät näkökulmat


Osaan antaa asiakkaan tilanteeseen ja taustaan sopivaa
liikuntaneuvontaa


Osaan tunnistaa ja hyödyntää asiakkaan muutosvaiheen
liikuntaneuvontatilanteessa


Osaan käyttää liikuntaneuvonnan tukimateriaalia ja työvälineitä


Osaan ohjata asiakasta organisoidun liikuntaneuvonnan pariin ja
paikallisiin liikuntaryhmiin


Tiedän oman roolini liikunnan puheeksiottajana ja tunnen
paikallisen liikuntaneuvonnan palvelupolun


Tiedän vahvuuteni ja kehittämiskohteeni liikuntaneuvonnan
antajana


 
10. Mitkä seuraavista tekijöistä rajoittavat tällä hetkellä liikuntaneuvontaasi?


 Rastita kaikki liikuntaneuvontaasi rajoittavat tekijät. *


Liikuntaneuvontaa ei arvosteta työyhteisössäni
Liikuntaneuvonta ei ole esimieheni mielestä tärkeää
Liikuntaneuvonta ei kuulu työnkuvaani
Liikuntaneuvonnasa ei ole kirjallisia ohjeita, eikä siihen perehdytä
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Oma motivaationi liikuntaneuvontatyöhön puutteellista


Liikunta on jokaisen asiakkaan oma asia
Liikuntaneuvonta vie liikaa aikaa
Koen puutteita liikuntaa koskevissa tiedoissa
En tunne riittävästi paikallisia liikuntapalveluita ja -mahdollisuuksia
Liikuntaneuvonta osaamisessani on aukkoja
Liikuntaneuvonnan käytännöt ovat vielä puutteellisia
Liikuntaneuvontaan ei ole tukimateriaalia
Liikuntaneuvonnan yhteistyön puutteellisuus
Liikuntaneuvontaa ei kirjata asiakastietoihin
Liikuntaneuvontaa antavat muut ammattiryhmät


Jokin muu rajoite, mikä?


 
Kiitos vastauksistasi!
 
Lähetä







