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Kehittämistehtävän aiheena oli Voi hyvin! -päivän järjestäminen Suomenlahden 
merivartioston esikuntaan. Tavoitteena oli herättää Suomenlahden merivartioston 
esikunnan työntekijät ajattelemaan omia terveystottumuksiaan. Lisäksi tavoitteena oli 
herättää työntekijät kiinnostumaan omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Tavoitteilla 
tähdättiin merivartioston henkilökunnan terveyden ja työkyvyn parantamiseen. 
 
Voi hyvin! -päivä koostui kolmesta eri osaprojektista. Kokonaisuudessaan terveyspäivä 
järjestettiin kuuden opiskelijan voimin. Terveyspäivä koostui eri teemoista: 
ravitsemuksesta, painonhallinnasta, alkoholista, nuuskasta, tupakasta ja liikunnasta sekä 
uni ja työstressistä. Tässä kehittämistehtävässä kuvataan ravitsemusteemaa Voi hyvin!  
-päivässä. 
 
Ravitsemusteeman tavoitteena oli saada työntekijät ajattelemaan omaa terveyttään ja 
ruokavaliotaan, etenkin piilorasvojen käyttöä sekä suolan ja sokerin kulutusta 
konkreettisten ja havainnollistavien esimerkkien avulla. Lisäksi tavoitteena oli saada 
kohderyhmä huomaamaan mittauksien ja testien avulla, missä kohtaa heidän 
terveystottumuksissaan olisi vielä parantamisen varaa. Päivässä on käytetty terveyden 
edistämisen keinoina terveysneuvontaa, moniammatillista yhteistyötä sekä 
havainnollistavia esimerkkejä ja testejä. 
 
Palaute päivästä kerättiin yhteisellä kyselylomakkeella. Saadun palautteen perusteella 
kohderyhmä jäi miettimään omaa ruokavaliotaan. Yhteystahoilta saatu palaute oli 
positiivista ja vastaavanlaisia terveystapahtumia toivottiin jatkossakin. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomalaisessa kansanterveydessä on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita vaikutta-

malla ihmisten elintapoihin ja sairauksien riskitekijöihin. Maailman Terveysjärjestön 

(WHO:n) kannanotot korostavat, että etenkin ravinto ja liikunta ovat terveyden edistä-

misen ja kroonisten tautien ehkäisyn kannalta avainasemassa. Terveellisellä ravinnolla ja 

riittävällä fyysisellä aktiivisuudella voidaan tehokkaasti ehkäistä monia sairauksia ja 

samalla lisätä toimintakykyä ja parantaa koettua terveyttä. Myönteisistä saavutuksista 

huolimatta ruokatottumukset eivät ole kaikilta osin kehittyneet riittävästi toivottuun 

suuntaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 6; Helakorpi, Paavola, Prättälä & Uutela 

2009, 1.)  

 

Suomalaisten ruokatottumuksissa on vielä paljon terveyden kannalta epäedullisia piir-

teitä. Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan työikäiset saavat esimerkiksi kovaa rasvaa ja 

proteiinia edelleen hieman suositeltua enemmän, kun taas hiilihydraattien ja kuidun saanti 

jää suositeltua niukemmaksi (THL 2008). Työn ja yhdyskuntarakenteen muutokset ovat 

johtaneet myös siihen, että ruumiillinen liikunta on kokonaisuudessaan vähentynyt. 

Näiden piirteiden perusteella paino pyrkii helposti nousemaan, verenpaineen suotuisa 

lasku pysähtymään sekä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden lasku pysähtymään. On 

kuitenkin muistettava, että entistä terveemmillä ravinto- ja liikuntatottumuksilla olisi 

todennäköisesti saatavissa suurempi kansanterveydellinen parannus kuin millään muulla 

toimenpiteellä. (WHO 2005, 4.)  

 

Tässä kehittämistehtävässä kuvataan Voi hyvin! -päivän toteutumista ravitsemusteeman 

osalta. Idea terveyspäivän järjestämisestä lähti Suomenlahden merivartioston työterveys-

huollon työterveyshoitajalta Suomen Terveystalosta, joka oli kiinnittänyt huomiota meri-

vartiostossa työskentelevien terveydentilaan. Hän ehdotti terveyspäivän järjestämistä 

Suomenlahden merivartioston esikuntaan. Kokonaisuudessaan terveyspäivä järjestettiin 

kuuden opiskelijan voimin. Terveyspäivän nimeksi tuli Voi hyvin! -päivä ja se koostuu 

eri teemoista: ravitsemuksesta, painonhallinnasta, alkoholista, nuuskasta, tupakasta ja 

liikunnasta sekä unesta ja työstressistä. Teemojen mukaisesti Voi hyvin!  

-päivä jakautui kolmeksi osaprojektiksi.  
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Voi hyvin -päivän ravitsemusteeman suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan asettamia ravitsemussuosituksia sekä tutkimuksessa 

esiin tulleita suomalaisten ravitsemustottumuksia. Ravitsemusteeman yhdeksi aihe-

alueeksi nousi painonhallinta, sillä ylipainoisten osuus on kasvanut Suomessa pitkällä 

aikavälillä. Vuonna 2008 56 % miehistä ja 44 % naisista oli ylipainoisia itse ilmoitta-

miensa pituus- ja painotietojen avulla arvioituna. (Helakorpi ym. 2008, 13.)  Painonhal-

linnasta halusimme nostaa esiin piilorasvat, hiilihydraatit sekä alkoholin sisältämät ener-

giamäärät.  

 

Voi hyvin! -päivällä pyritään herättelemään Suomenlahden merivartioston esikunnan 

työntekijöitä ajattelemaan omaa terveyttään ja ravitsemustottumuksiaan. Päivässä on 

käytetty terveyden edistämisen keinoina terveysneuvontaa, moniammatillista yhteistyötä 

sekä havainnollistavia esimerkkejä ja testejä. 
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2 LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA 

 

 

2.1 Lähtökohtana terveyspoliittiset ohjelmat ja strategiat 

 

Ylipainoisuus on kasvava kansanterveysongelma aikuisilla. Ruokatottumukset vaikutta-

vat merkittävimpien kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuo-

nitautien riskitekijöihin, joita ovat veren suurentunut kolesterolipitoisuus, korkea veren-

paine ja vyötärölihavuus. (Martikainen 2006, 45.) Lihavuuteen liittyvät sairaudet kuor-

mittavat merkittävästi terveydenhuoltoa ja vievät huomattavan osan terveydenhoitome-

noista. Lihomisen ehkäisy onkin nostettu Maailman terveysjärjestön (WHO:n) strategi-

assa keskeiseksi tavoitteeksi. Painopisteen tulee olla ehkäisyssä ja ongelmien varhaisessa 

tunnistamisessa. (Valtioneuvosto 2007, 7.) 

 

Väestöön kohdistetut toimenpiteet ovat taloudellisesti kannattavia, sillä ainakin kolmas-

osalla väestöstä on altistavia perintötekijöitä, ja sairautta voidaan tehokkaasti ehkäistä 

elämäntapamuutoksilla. (Martikainen 2006, 45.) Terveyden edistämisen politiikkaohjel-

man yhtenä tavoitteena on saada työikäisten elintapamuutokset myönteiseen suuntaan 

(Valtioneuvosto 2007,1, 17). Kaikki ravitsemukseen vaikuttavat toimenpiteet, joilla voi-

daan ehkäistä lihomista, edistävät terveyttä (Martikainen 2006, 45). 

 

WHO:n maailmanlaajuisen strategian ja Valtioneuvoston terveyttä edistävän liikunnan ja 

ravinnon kehittämislinjojen tavoitteena on puolestaan lisätä ravitsemussuositusten mukai-

sesti syövien määrä niin, että kansalaisten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö 

lisääntyy samalla kun tyydyttyneen rasvan, suolan ja sokerin saanti vähenee. Tavoitteena 

on myös vähentää ylipainoa ja lihavuutta. (WHO 2005, 12–13; Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2008, 8, 11.) 

 

Terveellistä ravitsemusta tulee edistää Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan niin, 

että varmistetaan kaikilla väestöryhmillä olevan riittävästi tietoja ja taitoja terveyttä edis-

tävän elämäntavan pohjaksi sekä kannustamalla, tukemalla ja ohjaamalla yksilöitä ja 

yhteisöjä. Periaatepäätöksen mukaisesti työikäisillä tulisi olla mahdollisuus saada tukea ja 

kannustusta elintapamuutoksiin, jotka parantavat työ- ja toimintakykyä, jaksamista ja 
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painonhallintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 8, 11.) Myös Terveys 2015  

-kansanterveysohjelman mukaan työelämässä ja vapaa-ajan harrastuksissa olisi tuettava 

terveellisiä elämäntapoja, jotka liittyvät ravitsemukseen, nautintoaineisiin, liikuntaan ja 

liikenteeseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 24). 

 

 

2.2 Teoreettisena taustana ravitsemussuositukset ja suomalaisten ravitsemustottumusten 

epäkohdat 

 

Hyvä, terveellinen ravinto edistää suomalaisten terveyttä. Tämä näkyy muun muassa 

siinä, että samalla kun suomalaisten ruokatottumukset ovat muuttuneet parempaan ja suo-

siteltavampaan muotoon, myös väestön terveydessä on tapahtunut myönteistä kehitystä. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 4.) Viime vuosina hyvä kehitys on kuitenkin 

Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan hidastunut ja monet asetetut tavoitteet ovat edel-

leen saavuttamatta (Pietinen 2008, 145).  

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimien ravitsemussuositusten mukaan hiilihyd-

raattien osuus päivän kokonaisenergiasta tulisi olla 50–60%, proteiinien osuus 10–15% ja 

rasvan osuus 25–30%. Suomalaisten hiilihydraattien saanti on suositusta vähäisempää, 

sillä suomalaiset miehet saavat 45,6 % ja naiset 49,6 % energiastaan hiilihydraateista. 

Merkittävimmät hiilihydraatin lähteet ovat viljavalmisteet, hedelmät ja maitovalmisteet. 

Ravintokuidun saannin tulisi olla kohtuullista ja sitä tulisi saada monipuolisesti erilaisista 

lähteistä vähintään 25g/vrk. Myös ravintokuidun osalta jäädään suositellun tason ala-

puolelle. Suomalaiset miehet saavat ravintokuitua keskimäärin 22g/vrk ja naiset 19g/vrk. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 19.) 

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen (2005, 14) mukaan rasvan osuus ruoka-

valiossa saisi olla noin 30 prosenttia, josta pehmeiden rasvojen osuudeksi suositellaan 

kahta kolmannesta. Pehmeä rasva laskee haitallisen LDL-kolesterolin määrää, ehkäisee 

veren hyytymistä ja parantaa sokeriaineenvaihduntaa, kun taas kova rasva lisää haitallisen 

LDL-kolesterolin määrää ja heikentää sokeriaineenvaihduntaa, mitkä lisäävät riskiä sai-

rastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä aikuistyypin diabetekseen. (Pieni päätös päivässä 

2010.) 
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Finravinto 2002 -tutkimuksen mukaan rasvan osuus miesten päivittäisestä energian saan-

nista oli 34,9 prosenttia ja naisten 32,4 prosenttia.  Rasvan kulutuksen hyvä kehitys on 

pysähtynyt ja nykyään ruokavalion kovien rasvojen lähteitä on entistä vaikeampi tunnis-

taa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008.) Suomalaiset käyttävät jo kohtuullisesti 

vähärasvaisia kevyttuotteita, mutta ruoastaan he saavat vielä liikaa kovaa rasvaa, johon 

tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän (Paturi, Ovaskainen, Reinivuo, Tapanainen & 

Valsta 2008, 105; Helakorpi ym. 2009).  

 

Säännöllinen ateriarytmi noin 3–4 tunnin välein on terveyden kannalta suositeltavaa. 

Säännöllinen ateriarytmi auttaa pitämään verensokeripitoisuuden tasaisena, nälän loitolla 

ja auttaa lisäksi painonhallinnassa, sillä energiaa varastoituu tällöin vähemmän rasvaksi. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 39.) Syömisen tavoin juomisessa tulisi 

noudattaa säännöllistä päivärytmiä ja varsinkin sokeria ja/tai happoja sisältävät juomat 

tulisi nauttia aterian yhteydessä. Useimpien juomien energiatiheys ei ole kovin suuri, 

mutta juomista saattaa tulla merkittävä energian lähde, jos käyttömäärät ovat suuria. 

(Valsta ym. 2008, 5.) 

 

Suomalaisten nykyinen elämäntyyli on johtanut perinteisten ruoka-aikojen unohtumiseen 

ja muuttanut ateriarytmin epäsäännölliseksi. Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan 

suomalainen työikäinen aikuinen syö keskimäärin kuusi kertaa päivässä. Työpäivinä 

syödään keskimäärin enemmän aterioita kuin koti- ja vapaapäivinä. Molempien suku-

puolten kohdalla yli puolet päivittäisestä energiasta tulee pääaterioista ja runsas kolman-

nes välipaloista. (Pietinen 2008, 145.)   

 

 

2.3 Voi hyvin! -päivän hankkeen tausta ja kohderyhmä 

 

Suomen Terveystalon työterveyshoitaja Viena-Leena Castrén tarjosi kehittämistehtävän 

puitteissa mahdollisuutta järjestää yksipäiväinen terveystapahtuma yrityksessä.  Castrén 

toivoi innostavaa, evaluoivaa, elävää ja raflaavaa terveysinfoa. Tarve terveystapahtumalle 

ja terveysneuvonnalle on noussut terveystarkastusten yhteydessä esiin nousseista asioista. 

Castrén (2010) on huomioinut, että iän myötä henkinen innostus painonhallintaan ja 
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liikuntaan vähenee, ja että uni- ja vireystilan muutokset ovat yleistymässä aikuisväestön 

parissa. Tämän perusteella tapahtuman teemoiksi nousivat ravitsemus, painonhallinta ja 

alkoholi, liikunta, nuuska ja tupakka sekä uni ja työstressi.  

 

Voi hyvin! -päivän tarkoituksena on jalkautua Suomenlahden merivartiolaitoksen esi-

kuntaan tukemaan esikunnassa työskentelevien terveellisiä elämäntapoja. Suomenlahden 

merivartiolaitoksen esikunnassa työskentelee yhteyshenkilönä toimivan liikuntakasva-

tusupseeri Arto Heikkisen (2010) mukaan 75 henkilöä, joista noin 15 on naisia. Iältään 

työntekijät ovat keskimäärin 35–55-vuotiaita. Yrityksen tehtävänä on hoitaa merirajoja ja 

seurata meriliikennettä Hangosta Turkuun. Esikunnan työntekijät työskentelevät pääasi-

assa tietokonepäätteen ääressä erinäisissä valvonta- ja toimistotehtävissä. Suomenlahden 

merivartioston yhteisö on puolisotilaallinen.  

 

Voi hyvin! -päivää lähti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuusi Diakonia-ammattikorkea-

koulun opiskelijaa. Suomen Terveystalon työterveyshuollon ja Suomenlahden merivar-

tiolaitoksen lisäksi hankkeeseen on saatu mukaan yhteistyötahoiksi Helsingin Sydänpiiri, 

Hengitysliitto Heli ry sekä Syöpäjärjestöt. 
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3 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 
 

Kehittämistehtävän tarkoituksena on kehittää omaa ammatillista osaamista syventämällä 

terveyden edistämisen menetelmällistä osaamista sekä soveltamalla tutkivaa ja kehittävää 

työotetta. Lisäksi tapahtuman kautta pääsemme tarkastelemaan asiakaslähtöistä yhteisöl-

listä vaikuttamista. 

 

Voi hyvin! -päivän yleisenä tavoitteena on herättää Suomenlahden merivartioston esi-

kunnan työntekijät ajattelemaan omia terveystottumuksiaan. Lisäksi tavoitteena on 

herättää työntekijät kiinnostumaan omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Tavoitteilla 

tähdätään merivartioston henkilökunnan terveyden ja työkyvyn parantamiseen. 

 

Ravitsemusteeman osalta tavoitteita laadittaessa on pyritty huomioimaan kohderyhmää ja 

sen tarpeita. Heikkisen (2010) mukaan työntekijät eivät varsinaisesti ole lihavia, mutta 

uskoo jokaisen jossain määrin kamppailevan painonsa kanssa. Terveyspäivä voisi 

terveyspoliittisten ohjelmien mukaisesti tarjota työntekijöille kannustusta kohti terveelli-

sempää ravitsemusta ja hyvää painonhallintaa. Tavoitteita laadittaessa on huomioitu 

myös ajankohtaisten terveyspoliittisten linjauksien ja strategioiden yleisiä tavoitteita.  

 

Ravitsemusteeman tavoitteena on: 

- lisätä Suomenlahden merivartioston työntekijöiden yleistä tietoisuutta ja ymmär-

rystä ravinnon vaikutuksista terveyteen 

- herättää kohderyhmä positiivisesti ajattelemaan omaa terveyttään ja 

ravitsemustottumuksiaan 

- saada työntekijät ajattelemaan ruokavaliotaan, etenkin piilorasvojen käyttöä sekä 

suolan ja sokerin kulutusta konkreettisten ja havainnollistavien esimerkkien avulla 

- saada työntekijät huomaamaan alkoholien sisältämät suuret energiamäärät 

- saada kohderyhmä huomaamaan mittauksien ja testien avulla, missä heillä on 

vielä parantamisen varaa 
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4 TOTEUTUS 

 

 

4.1 Työprosessin kuvaus ja aikataulu 

 

Opinnäytetyön työskentelyprosessi lähti liikkeelle ideointiseminaareista, jossa tarjolla oli 

muutamia valmiita aiheita. Alun perin tartuimme aiheeseen, josta selvisi, että ”terveysta-

pahtumapäivä” olisi aikataulujen kannalta liian myöhään. Yksi pari oli tällöin tekemässä 

tupakasta ja nuuskasta terveyspäivää siinä vaiheessa vielä nimettömänä pysyvään yrityk-

seen, ja samaan terveystapahtumaan voisi mahdollisesti liittää muitakin aihealueita, joten 

tartuimme tähän vaihtoehtoon. Suomen Terveystalolta lähtenyt idea terveystapahtumasta 

selkiintyi hieman tavatessamme Terveystalon yhteyshenkilön työterveyshoitaja Viena-

Leena Castrénin. Tällöin saimme tietää, että menisimme Suomenlahden merivartioston 

esikuntaan ja tapahtuman aiheina voisi nuuskan ja tupakan lisäksi olla ravitsemus ja 

liikunta sekä uni-valverytmi. Kiinnostuksemme mukaisesti otimme aiheeksemme ravit-

semuksen, jota lähdimme työstämään teoreettisessa valossa. 

 

Suomenlahden merivartiolaitoksen yhteyshenkilön Arto Heikkisen tapaamisessa 1. 

maaliskuuta aiheet menivät nuuskan ja tupakan osalta osittain uusiksi, mutta ravitsemus-

aihe säilyi. Tällä tapaamisella selkiytyi tarkemmin kohderyhmä sekä tapahtuman tarpeel-

lisuus, joten tapaamisen jälkeen oli helpompi lähteä suunnittelemaan tapahtumaa. Voi 

hyvin! -päivää on ideoitu ja suunniteltu sekä pareittain että koko ryhmän tapaamisissa. 

Koko ryhmän kanssa muun muassa suunniteltiin ja pyydettiin ravitsemusterapeuttia ja 

työfysioterapeuttia pitämään tietoiskuja tapahtumaan. Yhteydenpito ravitsemusterapeut-

tiin jäi luontevasti meille, sillä näin pystyimme paremmin sopimaan, mitä ravitsemus-

terapeutti puhuu, ja mitkä aiheet me nostamme esille.  

 

Ravitsemusterapeutin lisäksi pyysimme yhteistyötahoksi Helsingin Sydänpiiriä, sillä 

arvelimme sieltä saavamme materiaalia. Yhteistyön puitteissa kävimme Helsingin 

Sydänpiirin tiloissa katsastamassa tarvittavan materiaalin sekä kokeilemassa kehonkoos-

tumusmittarin käyttöä. Sydänpiirin yhteyshenkilö Mari Blek-Vehkaluoto lupautui myös 

pistäytymään tapahtumassa. 
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Ennen Voi hyvin! -päivää työstimme teoreettista osiota, jotta osaisimme kertoa tapahtu-

massa uusinta, näyttöön perustuvaa tietoa. Päivän jälkeen olemme jatkaneet kirjallisen 

osion työstämistä muun muassa toteutuksen ja arvioinnin osalta. 

 

TAULUKKO 1. Opinnäytetyön aikataulu 

 

Ideointiseminaarit ja aiheen valinta viikolla 3 
Teoreettisen tiedon hankintaa viikosta 4 -> 
Tapaaminen Terveystalon yhteyshenkilön kanssa 3.2.2010 
Tapahtuman ideointia yhdessä ryhmän kanssa 4.2.2010 
Yhteinen hankesuunnitelma valmis 21.2.2010 mennessä 
Merivartiolaitoksen yhteyshenkilön tapaaminen 1.3.2010 
Yhteydenotto yhteistyötahoihin viikolla 9 
Ryhmätapaaminen 4.3.2010 
Raportin kirjoittamista viikosta 11-> 
OT-ohjaus 15.3.2010 
Merivartiolaitoksen yhteyshenkilön 2. tapaaminen  
ja tiloihin tutustuminen 

17.3.2010 

Käynti Helsingin Sydänpiirissä ja yhteyshenkilön  
tapaaminen 

19.3.2010 

Voi hyvin! -päivä Katajanokalla 25.3.2010 
2. OT-ohjaus 6.4.2010 
Seminaarit 7.4 ja 9.4.2010 
Opinnäytetyön palautus 9.4.2010 
 

 

4.2 Terveyden edistämisen menetelmät 

 

Terveyden edistämisessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa monipuolisia työmenetelmiä 

huomioon ottaen asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Asiakkaiden terveyden ylläpitämistä ja 

edistämistä pyritään tukemaan yksilö- ja yhteisölähtöisten työmenetelmien avulla. Työ-

menetelmästä puhutaan silloin, kun on kyse suunnitelmallisesta ja järjestelmällisestä 

toimintatavasta. (Pietilä, Eirola & Vehviläinen-Julkunen 2002, 154, 148, 152.) Voi hyvin! 

-päivässä ravitsemusteeman osalta terveyden edistämisen menetelminä käytettiin terveys-

neuvontaa, moniammatillista yhteistyötä sekä havainnollistavia esimerkkejä ja testejä. 
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4.2.1 Moniammatillinen yhteistyö 

 
Moniammatillinen yhteistyö on noussut yhä tärkeämmäksi sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa, mikä näkyy myös terveydenhoitajan työssä (Honkanen & Mellin 2008, 117). 

Moniammatillisen yhteistyön käsitettä käytetään varsin laajasti kuvaamaan eri asiantun-

tijoiden yhteistyötä (Isoherranen 2007, 33). Voi hyvin! -päivässä moniammatillisuus 

näkyi ravitsemusteeman osalta Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, Suomen 

Terveystalon ravitsemusterapeutin ja Helsingin Sydänpiirin edustajan yhteistyönä. 

Tarkoituksena oli, että ravitsemusterapeutti pitäisi alansa asiantuntijana tietoiskun kohde-

ryhmälle. Helsingin Sydänpiirin edustaja voisi olla tapahtumassa mukana ja vastata 

mahdollisesti sydänterveyteen liittyviin kysymyksiin. Helsingin Sydänpiiri toimi myös 

siinä mielessä yhteistyötahona, että se tarjosi materiaalia käyttöömme. 

 

Moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijat vastaavat oman alansa erityis-

osaamisesta. Erilaista osaamista yhdistämällä kohderyhmä saa paremmin ja monipuoli-

semmin tietoa eri näkökulmista. Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyö muodostuu 

toisiaan täydentävistä osioista. (Honkanen & Mellin 2008, 117, 123, 127; Isoherranen 

2007, 33.) Onnistuakseen moniammatillinen yhteistyö edellyttää kuitenkin yhteistä kieltä 

ja yhteisiä sääntöjä. Lisäksi yhteistyössä täytyy ymmärtää toisen rooli. (Isoherranen 2007, 

42.) Voi hyvin! -päivässä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla oli päävastuu 

tapahtuman onnistumisesta. Ravitsemusterapeutin sekä Sydänpiirin edustajan roolina oli 

tuoda vain oma asiantuntijatieto kohderyhmän saataville.  

 

Yhteistyö ravitsemusterapeutin kanssa ei ollut aivan mutkatonta. Suomen Terveystalolla 

työskentelevä ravitsemusterapeutti Anette Palssa oli alkuun innostunut ja aikataulujensa 

puolesta vapaa tulemaan tapahtumaan, mutta lähetettyämme hänelle tarkempia tietoja 

tapahtumasta, hän vastasi reilun viikon kuluttua, ettei hänen aikatauluihinsa enää sovi 

kyseinen päivä. Olimme kuitenkin jo siinä vaiheessa mainostaneet ravitsemusterapeutin 

tulevan tapahtumaan ja saaneet rahoitusasiat kuntoon. Saimme näillä perustein ylipuhut-

tua hänet siirtämään vastaanottoja ja tulemaan tapahtumaan. Yhteystyö Helsingin Sydän-

piirin kanssa oli puolestaan alusta alkaen toimivaa.  
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4.2.2 Terveysneuvonta terveyden edistämisen menetelmänä 

 

Voi hyvin! -päivässä painotettiin konkreettisiin ja havainnollistaviin työmenetelmiin, 

joilla saatiin kohderyhmä kiinnostumaan asiasta, ja siinä samalla annettiin terveysneu-

vontaa. Tarkoituksena oli kertoa kohderyhmälle, että pienillä valinnoilla voi saada aikaan 

suuria muutoksia terveydentilassa. Vastuu elämäntapojen muuttamisesta lähtee ihmisestä 

itsestään, joten kiinnostus ja tarve tutustua ravitsemuspisteeseen lähti kohderyhmästä. 

Meidän roolimme oli olla tukemassa ja neuvomassa ravitsemukseen ja painonhallintaan 

liittyvistä asioista. 

 

Terveysneuvonnassa pyritään jakamaan tietoa ja siten muuttamaan ihmisen terveyskäyt-

täytyminen parhaimmaksi mahdolliseksi, kuitenkin ihmisen omilla ehdoilla (Koskenvuo 

& Mattila 2003, 30). Ihmisiä tulee rohkaista pohtimaan itse erilaisia vaihtoehtoja ja 

ratkaisuja sekä tekemään omia päätöksiä.  Lisäksi tulee rohkaista terveyden kannalta 

myönteisissä ratkaisuissa, jolloin ihmisten on helpompaa tehdä itse päätöksiä terveytensä 

suhteen. (Vertio 2009.) Asiakkaan pitäisi kokea tulleensa kuulluksi ja saaneensa vahvis-

tusta omille näkemyksilleen ja ajatuksilleen. (Hirvonen ym. 2002, 220.) Voi hyvin! -

päivässä elintarvikenäyttelyn ja mittauksien ohessa annettiin terveysneuvontaa. Etenkin 

kehokoostumusmittauksen yhteydessä terveysneuvonta nousi keskeiseen rooliin, sillä 

moni kyseli, kuinka he voisivat saada sisäelinten ympärillä olevan rasvamäärän vähene-

mään. Kannustimme ja rohkaisimme tekemään pieniä päätöksiä, jotka vaikuttavat 

suuresti terveyteen. 

 

Nykypäivän haasteena on tiedon nopea lisääntyminen ja sen aiempaa parempi saavutet-

tavuus. Ammattilaisilta testataan neuvontatilanteessa muualta saatua tietoa sekä punni-

taan samalla eri lähteiden luotettavuutta. Ammattilaisen tiedolla on edelleen suuri paino-

arvo, mutta rinnalle ovat nousseet muut tiedonlähteet. Ammattilaisen tehtävä neuvon-

nassa on tiedon ymmärtämisen lisääminen ja sen merkityksen tulkinta. (Vertio 2009.) 

 

Voi hyvin! -päivässä esitettiin uusinta tutkittua tietoa sekä tarjottiin esitteitä, joista tietoa 

voi lukea lisää. Sydänpiiriltä saimme esitteitä, joista valitsimme Verenpaine kohdalleen, 

Valinnat kohdalleen sekä Sydänmerkki -esitteet. Näissä esitteissä kerrotaan energiasta, 

rasvasta ja suolasta sekä niiden vaikutuksesta verenpaineeseen. Lisäksi tarjolla oli Alko-
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holijuomien energiamäärä -moniste, jossa kerrotaan eri alkoholijuomien sisältämä energia 

kilokaloreina sekä energia rasvaksi muutettuna. Monisteessa kerrotaan myös, kuinka 

pitkä matka pitäisi kävellä, jotta kuluttaisi tietyn energiamäärän. Lisäksi siinä on suosi-

tellut alkoholin annosmäärät päivää kohden sekä alkoholin vähentämisvinkkejä. Valit-

simme nämä esitteet annettavaksi niiden asiasisällön ja selkeyden vuoksi. Esitteissä 

olevat kuvat olivat havainnollistavia ja mielenkiintoa herättäviä. Päätimme jakaa esitteitä, 

jotta elämätapojen muutoksien tukena olisi kirjallista tietoa.  

 

Sisällöllisesti halusimme terveyspäivän terveysneuvonnassa tuoda esille muutamia 

tärkeimpiä asioita ravitsemuksesta ja painonhallinnasta, jotka toivon mukaan jäivät 

kohderyhmän mieleen. Painonhallinta on asia, jonka kanssa monet ihmiset kamppailevat. 

Rasvaa tulee helposti syötyä liikaa, sillä pienikin annos voi sisältää hurjasti energiaa. 

Lisäksi nälkä tulee nopeasti uudestaan, siksi on tärkeää tunnistaa piilorasva ja oppia vält-

tämään sitä. (Pieni päätös päivässä 2010.) Painonhallinnassa rasvan kulutuksen vähentä-

minen suositellulle tasolle sekä kovien rasvojen vaihtaminen pehmeisiin rasvoihin ehkäi-

see lihavuutta, mutta samalla takaa välttämättömien rasvahappojen ja rasvaliukoisten 

vitamiinien riittävän saannin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008.) Nämä asiat 

esitettiin kohderyhmälle elintarvikenäyttelyssä sekä siinä samalla annettavassa terveys-

neuvonnassa. 

 

Painonhallintaan vaikuttavat terveelliset ja säännölliset syömistottumukset. Halusimme 

viestittää kohderyhmälle, että kuitupitoinen ruokavalio, jossa rasvojen, hiilihydraattien ja 

proteiinien osuudet ovat tasapainossa, vähentää lihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien 

vaaraa, koska kuidut lisäävät kylläisyyden tunnetta ja auttavat näin ollen painonhallin-

nassa (Mustajoki 2008, 32; Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 17).  Ravintotera-

peutti Anette Palssa keskittyi terveysneuvonnassa enemmän hiilihydraatteihin, kun taas 

muut valitut ravintoaineryhmät nostettiin esille muun muassa testien ja elintarvikenäyt-

telyn avulla. 
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4.2.3 Havainnollistavat esimerkit terveyden edistämisessä 

 
 

Terveysneuvonnallisen keskustelun tukena on hyvä käyttää konkreettisia ja havainnollis-

tavia menetelmiä, joilla pyritään edistämään ja tukemaan kohderyhmän ja heidän lähi-

yhteisönsä valmiuksia terveyttä edistävien valintojen tekemiseen (Pietilä, Eirola & 

Vehviläinen-Julkunen 2002, 164, 166). Konkreettisten ja havainnollistavien esimerkkien 

avulla kohderyhmä voi itse punnita oman elämäntapansa hyviä ja huonoja puolia 

(Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2006, 65). 

 

Voi hyvin! -päivässä hyödynnettiin Helsingin Sydänpiiristä saatavaa elintarvikenäyttelyä, 

joka sisältää rasvanäyttelyn, suolanäyttelyn sekä ”viikonlopun herkut” -näyttelyn. Piilo-

rasvojen karsiminen on suomalaisten ravitsemuksen suuri haaste, koska ne kattavat kaksi 

kolmannesta suomalaisten ruokavalion rasvasta (Männistö, Lahti-Koski, Tapanainen, 

Laatikainen, & Vartiainen 2004, 777).  Suomalaiset saavat kovaa rasvaa pääasiassa niin 

sanottuna piilorasvana rasvaisista maitovalmisteista, liharuoista, viljavalmisteista, leivon-

naisista ja kastikkeista. (Paturi ym. 2008, 105; Helakorpi ym. 2009.) Rasvanäyttely 

havainnollistaa hyvin keltaisten muovailuvahapalojen avulla erilaisten elintarvikkeiden 

sisältämän piilorasvan. 

 

Suomalaisten ravitsemustottumusten yksi ongelma on ruokasuolan liikasaanti. Miehillä 

sen saanti ylittää suositusten mukaisen tarpeen 16-kertaisesti ja naisilla 12-kertaisesti. 

(Reinivuo, Tapanainen, Hirvonen & Pietinen 2008, 81). Runsaan natriumin saannin on 

todettu nostavan verenpainetta, joka on yksi merkittävä vaaratekijä suomalaisten sydän- 

ja verisuonitautien synnyssä. Näin ollen suomalaisten tulisi vähentää ruoan valmistuk-

sessa käytettävän ruokasuolan määrää ja suosia vähäsuolaisia elintarvikkeita. (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta 2005, 32, 38.) Suolanäyttely tuo esille suomalaisten suuren 

suolankäytön verrattuna maksimisaantisuositukseen. Lisäksi näyttely nostaa esille esi-

merkiksi leivän, soijan ja ketsupin suolaisuuden ja esittelee kyseisten tuotteiden vähä-

suolaisemman tai suolattoman vaihtoehdon.  

 

Viikonlopun herkut -näyttely tuo puolestaan esille sipsipussin, makeispussin, suklaalevyn 

ja virvoitusjuoman sisältämän energian, rasvan, suolan ja sokereiden määrän. 
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Näytteille laitettiin lisäksi erilaisia juomia ja niiden sisältämää sokerimäärää kuvattiin 

konkreettisesti sokeripalojen avulla. Alkoholijuomat sisältävät runsaasti energiaa, mikä 

tuottaa nauttijalleen helposti ylimääräistä energiaa, joka puolestaan aiheuttaa lihomista. 

Suomalaisten alkoholinkulutus oli vuonna 2002 yli yhdeksän litraa henkeä kohden 

vuodessa ja määrän arvioidaan kasvavan edelleen. Niillä, jotka juovat yli kymmenen 

ravintola-annosta viikossa on ylipainoa 40–50 prosenttia enemmän kuin niillä, jotka eivät 

juo lainkaan tai vain muutamia ravintola-annoksia viikossa. Alkoholi itsessään sisältää 

7000 kilokaloria kiloa kohti. Sen lisäksi monissa alkoholijuomissa on sokereita ja muita 

hiilihydraatteja, jotka lisäävät energiamäärää. (Mustajoki 2008, 33; Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2005, 33–34.)  

 

Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa ylipainon ja lihavuuden lisäksi korkeaa verenpainetta ja 

maksasairauksia (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 34). Lisäksi korvatessaan 

monipuolisempia energianlähteitä alkoholijuomien käyttö vähentää suojaravinteiden 

saantia ja tällä tavoin heikentää ruokavaliota. Niin kauan kuin elimistössä on alkoholia, 

maksa saa siitä melkein kaiken tarvitsemansa energian ja muiden ravintoaineiden hyväk-

sikäyttö syrjäytyy. Jatkuva ja runsas käyttö johtaa vakaviin ravitsemushäiriöihin ja 

puutostiloihin. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 34; Alko 2010.) 

 

 

4.2.4 Mittaukset ja testit terveyden edistämisen menetelmänä 

 

Terveydenhuollossa on nopeasti kehittyvää teknologiaa osattu hyödyntää kehittämällä 

erilaisia teknologisia sovelluksia terveyden edistämisen käyttöön. Saatavilla on erilaisia 

mittareita, testejä ja nettisivuja palveluineen, jotka voivat herättää kiinnostuksen elinta-

pojen muutokseen. (Ylimäki 2008, 223.) Testien ja mittareiden avulla asiakas voi huo-

mata, missä asioissa hänellä on parantamisen varaa ja siten innostaa häntä elintapamuu-

tokseen ja terveyden edistämiseen.  

 

Voi hyvin! -päivään valittiin testeiksi paperiversioina olevat ”Testaa syömistottumuk-

sesi”, ”Testaa rasvan laatu” sekä ”Testaa suolan saantisi”. Testit valittiin sisältöä ja 

tavoitteita huomioiden. Testien avulla kohderyhmä voi tarkistaa omat tottumuksensa 

syömisessä, rasvan laadussa ja suolan saannissa. Testit laitettiin pöydälle selkeästi esille. 
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Kannustimme ottamaan testejä mukaan ja täyttämään esimerkiksi kotona. Testit antavat 

tietoa, ohjeita ja neuvoja elintavoista ja niiden muuttamisesta (Ylimäki 2008, 224). 

 

Testien lisäksi ravitsemuspisteeseen valittiin Omronin verenpaine- ja kehonkoostumus-

mittarit sekä mahdollisuus mitata oma vyötärönympärys. Kohonnut verenpaine on 

Suomessa tavallinen, joten halusimme huomioida tämän pisteessämme. Työikäisillä 

sydän- ja verisuonisairauksien kuolleisuus on jyrkästi vähentynyt, mutta on edelleen lähes 

puolet kokonaiskuolleisuudesta. Verenpainetta kohottavat epäterveellinen ravinto, runsas 

alkoholinkäyttö, liikapaino, liikunnan vähäisyys sekä erilaiset psyykkiset ja sosiaaliset 

tekijät. Verenpainetaso on normaali, kun se on alle 130/85 mmHg. Tyydyttävä veren-

paine on välillä 130–139/85–89 mmHg ja koholla, kun paine on 140/90 mmHg. 

(Tikkanen & Salomaa 2003, 40, 42; Mustajoki 2009.) 

 

Yhdessä liikuntapisteen kanssa sovimme tekevämme yhden ITE -pisteen, jossa saa 

rauhassa mitata verenpainearvojaan. Kahden verenpainemittarin viereen laitoimme 

verenpainekortteja, joita pystyi ottamaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Korttiin voi 

merkitä oman verenpainearvonsa lisäksi myös muita arvoja, kuten esimerkiksi painoin-

deksiluvun. Itsehoitomittareista verenpainemittarin on todettu kannustavan asiakkaita 

hoitamaan itseään  (Ylimäki 2008, 22). 

 

Helsingin Sydänpiiristä saimme lainaan Omronin kehonkoostumismittarin. Valitsimme 

mittarin ”vetonaulaksi”, sillä muissa vastaavissa tapahtumissa kehonkoostumusmit-

tauksen on havaittu herättävän mielenkiintoa. Kehonkoostumusmittari kertoo konkreetti-

sesti painon, painoindeksin, rasvaprosentin, sisäelinten ympärillä olevan rasvan määrän, 

luustolihasprosentin sekä lepoaineenvaihdunnan. Mittaustulokset antavat suoraa palau-

tetta asiakkaalle. (Ylimäki 2008, 224). Mittaustulokset saattavat jopa pysäyttää ihmisen 

ajattelemaan omaa terveyttään. Mittaamisen yhteydessä annamme myös terveysneuvon-

taa tarvittavin osin.  Kehonkoostumusmittausta varten teimme tuloskortit, joissa on tilat 

kaikille mitattaville arvoille. Tämän lisäksi tuloskortista löytyy painoindeksistä, rasva-

prosentista, sisäelinten rasvasta sekä luustolihasprosentista suomalaisten naisten ja 

miesten keskiarvot tai raja-arvot, joiden mukaan omia tuloksia pystyy helposti 

tarkastamaan. Tuloskortit ovat jokaiselle henkilökohtaiset.  
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Näiden lisäksi käytössämme oli vyötärönympärysmittanauhoja, joita annettiin kaikille 

halukkaille mukaan. Vyötärönympäryksen seuranta on todettu päättäjien tasolla merkittä-

väksi terveyden edistämiseksi, sillä sitä ollaan liittämässä käynnistymässä olevaan 

”Suomalaisen ruoan edistämisohjelmaan” osaksi terveydentilaselvitystä (Valtioneuvosto 

2007, 8).  Vyötärönympäryksen mittaaminen on tehokas rasvakudoksen sijainnin selvit-

täjä. Vatsaonteloon kertyvällä rasvalla eli keskivartalolihavuudella on todettu selvä 

yhteys lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan. (Varsinais-Suomen Sydänpiiri 

ry. 2010.) Vyötärönympärysmitta on tarkempi mitta kuin esimerkiksi painoindeksi, johon 

voi vaikuttaa monikin asia. Vyötärönympärys näyttää tarkasti ja totuudenmukaisesti 

arvon. Mitassa on toisella puolella naisten ja toisella puolella miesten raja-arvot vyötä-

rönympärykselle. Naisilla normaali riskiarvo on 79 cm tai alle, miehillä 93 cm tai alle. 

Lievästi kohonnut riski naisilla on 80–89 cm ja miehillä 94–102 cm. Huomattavasti 

kohonnut riski naisilla on 90 cm tai yli ja miehillä 103 cm tai yli.  

 

 

4.3 Yhteenveto Voi hyvin! -päivän toteutuksesta ravitsemusteeman osalta 

 

 

Voi hyvin! -päivä järjestettiin 25. maaliskuuta Suomenlahden merivartioston tiloissa 

Katajanokalla. Päivän piti alkaa kello 9.00 Perinnetilassa ravitsemusterapeutin ja työ-

fysioterapeutin tietoiskuilla, mutta aloitus viivästyi 15 minuutilla odottaessamme kaikkia 

kuulijoita saapuvaksi. Tietoiskuja kävi kuuntelemassa yhteensä noin 20 henkilöä. Perin-

netilaan laitettiin esille osa ravitsemuspisteen tarjonnasta esitteineen, jotta sen näkisivät 

myös he, jotka eivät iltapäivällä ehtisi siihen tutustua. Tietoiskujen välissä kerroimme 

muutamalle kiinnostuneelle aiheestamme. 

 

Bryga-tilaan olimme suunnitelleet iltapäiväksi kehonkoostumusmittauksen, ITE-mittaus-

pisteen sekä elintarvikenäyttelyn. Paikan päällä havaitsimme, että tarvitsisimme oletettua 

enemmän tilaa ja saimme viereisen huoneen käyttöömme. Tähän huoneeseen järjestimme 

kehonkoostumusmittauspisteen. Koimme paikan olevan riittävän rauhallinen ja suojaisa 

mittaukselle. ITE -mittauspisteen kokosimme käytävän päähän, jossa oli valmiina pöytä 

ja kaksi tuolia. Pöydälle asetettiin kaksi verenpainemittaria, verenpainekortit, kyniä sekä 
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verenpainemittarin käyttöohjeet. ITE-pisteen eteen laitettiin Sydänpiiriltä lainattu roll-up, 

jossa luki suotuisat verenpainearvot. Roll-up antoi sopivan suojan mittaukselle.   

 

Bryga-tilassa jaoimme ison pöydän puoliksi liikuntapisteen kanssa. Omalle puolellemme 

laitoimme esille esitteet, testit sekä rasva- ja viikonloppuherkut -näyttelyn. Pöydälle 

laitettiin myös eri alkoholijuomien pulloja ja niiden sisältämät sokerimäärät konkreetti-

sesti sokeripaloina. Pienelle liikutettavalle pöydälle kokosimme suolanäyttelyn. Tilan 

seinille riipustettiin julisteita.  

 

Tarkoituksenamme oli, että toinen aloittaa kehonkoostumusmittauspisteessä ja toinen on 

esittelemässä elintarvikenäyttelyä ja antamassa ohjausta. Puolessa välissä iltapäivää 

tarkoituksena oli vaihtaa vuoroja. Noin puoli kahden maissa ihmisiä ei enää juurikaan 

tullut, joten toiselle jäi toinen puoli vähemmälle. Kello 14.00 Helsingin Sydänpiirin 

edustaja Mari Blek-Vehkaluoto saapui sovitusti paikalle. Päivä päättyi liikuntapisteen 

organisoimaan kävelylenkkiin. 
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5 ARVIOINTI 

 

 

5.1 Arvioinnin suunnittelu 

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 157) mukaan kohderyhmältä on hyvä kerätä arviointia oman 

arvioinnin tueksi, jotta arvio ei jäisi liian subjektiiviseksi. Terveyspäivää suunniteltaessa 

päätimme yhdessä muun ryhmän kanssa, että teemme arviointilomakkeen (LIITE 2) 

osallistujille, jotta saamme palautetta päivästä. Kun halutaan selvittää, saavuttiko tapah-

tuma päämääränsä ja tavoitteensa, kysymykset kannattaa arvioinnin suunnitteluvaiheessa 

miettiä sen mukaan (Robson 2001, 72–73). Suunnitteluvaiheessa päätimme, että jokainen 

pari tekee omat kysymyksensä omien teemojensa tavoitteiden mukaisesti. 

 

Arviointilomakkeen sekä palautteen keräämisen onnistumisen vuoksi, kysymysten teke-

misessä ja muotoilussa tulee olla huolellinen. Kysymysten tulisi olla yksiselitteisiä, 

eivätkä ne saa olla johdattelevia. Lomakkeessa käytetty kieli on merkityksellinen asia 

kyselyn onnistumisen kannalta. Miellyttävää kieltä on mukava lukea. Kysymykset 

kannattaa kielellisesti pyrkiä muotoilemaan oikein, kuitenkin muistaen kohderyhmä. 

Lisäksi on hyvä käyttää peruskysymyksiä ja tyyliä, jonka vastaaja tuntee. (Valli 2007, 

102, 105; Vilkka & Airaksinen 2003, 61).  

 

Ravitsemusteeman osalta arviointilomakkeeseen laadittiin kolme kysymystä, jotka olivat 

’’Saiko ravitsemuspiste sinua ajattelemaan omaa ruokavaliotasi?’’, ’’Auttoivatko 

testit/mittaukset/elintarvikenäyttely sinua huomaamaan, missä asioissa voisit parantaa 

omaa ruokavaliotasi?’’ ja ’’Oliko ravitsemuspiste mielenkiintoa herättävä?’’   Kysymyk-

set on mietitty tavoitteiden pohjalta, joten tulokset kertovat, miten tavoitteemme ovat 

onnistuneet. Vastausvaihtoehdoiksi laitoimme kyllä tai ei kohdat. Kysymykset pyrittiin 

tekemään mahdollisimman lyhyeksi, jotta niitä olisi selkeä ja miellyttävä lukea.  

 

Annettava informaatio palautteen keräämisestä on tärkeää, koska se saattaa ratkaista sen, 

vastaavatko ihmiset arviointikyselyyn (Kuula 2006, 101). Terveyspäivän aloituksessa 

yksi ryhmän jäsenistä kertoi arviointilomakkeesta, jota pyysimme täyttämään, jotta 

saisimme arvokasta palautetta päivästä. Kerroimme, että terveyspäivä kuuluu 
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koulutuksemme toiseen opinnäytetyöhön. Aamupäivän tietoiskujen jälkeen muistutimme 

vielä palautteen antamisesta. 

 

 

5.2 Palaute osallistujilta ja yhteistyötahoilta 

 

Noin 25 kävijästä palautetta antoi vain 13 työntekijää. Ravitsemusteeman jokaiseen 

kolmeen kysymykseen oli vastattu. Vastausten perusteella ravitsemuspiste herätti kohde-

ryhmän ajattelemaan omaa ruokavaliota. Testit, mittaukset ja/tai elintarvikenäyttely 

osoittivat kaikille vastaajille, missä asioissa heillä on ravitsemuksen suhteen parantami-

sen varaa. Kaikkien vastanneiden mukaan ravitsemuspiste oli mielenkiintoa herättävä. 

Vastauksien perusteella saimme tavoitteemme täytettyä. 

 

Koska palautekyselyssä oli kolmen osaprojektin arviointikysymykset, ei kysymyksiä 

voinut tehdä montaa. Olisimme kaivanneet kuitenkin avointa kysymystä, jossa olisi tie-

dusteltu, mitä parantamisehdotuksia ravitsemuspisteellä olisi ollut.  

 

Suomenlahden merivartioston yhteyshenkilön Arto Heikkisen mielestä Voi hyvin! -päivä 

oli ollut kokonaisuudessaan hyvin virikkeinen ja yleisen hyvinvoinnin sanoman jakajana 

ainutlaatuinen. Ryhmämme oli ollut Heikkisen mukaan innokas ja toimintaamme kuvasi 

hyvin rautainen ammattitaito. 

 

Työterveyshoitaja Castrénin mielestä käytetyt menetelmät olivat olleet havainnollistavia 

ja tietoa antavia. Eri aiheista oleva näyttely oli ollut konkreettinen ja monipuolinen. 

Ravitsemusterapeutin ja työfysioterapeutin mukaan ottaminen oli Castrénin mielestä tuo-

nut päivään hyvän lisän, ja näiden pitämät tietoiskut olivat olleet sopivan mittaisia, asia-

pitoisia ja mielenkiintoisia. Castrén olisi toivonut suurempaa osallistujajoukkoa 

työpaikalta. 
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5.3 Vaikuttavuuden arviointi 

 

Vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoitetaan arvioitavan kohteen tavoitteiden saavuttamisen 

arviointia (Silvennoinen-Nuora 2005). Vaikuttavuus perustuu siihen, miten tulokset ja 

vaikutukset, esimerkiksi kohderyhmän terveysvalintojen muutokset, vastaavat asetettuja 

tavoitteita. Terveyden edistämisessä vaikuttavuudella tarkoitetaan intervention tai työme-

netelmän kykyä vaikuttaa terveysvalintoihin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

(Hakulinen, Pietilä & Kurkko 2002, 284.) 

 

Vaikuttavuutta arvioitaessa tulisi miettiä, saavutettiinko tavoitteet, missä määrin ne 

tavoitettiin tai minkä asteisesti ne saavutettiin, ja saatiinko aikaan haluttuja vaikutuksia ja 

vaikuttavuutta (Silvennoinen-Nuora 2005). Lisäksi on hyvä arvioida, olivatko asetetut 

tavoitteet realistisia (Hakulinen ym. 2002, 287). Tavoitteet pyrittiin laatimaan mahdolli-

simman realistisiksi, ja näyttäisi siltä, että tavoitteet myös saavutettiin. Kerätyn palautteen 

perusteella ravitsemusteema sai kohderyhmän ajattelemaan omaa terveyttään ja ravitse-

mustaan. Näyttäisi siltä, että saimme aikaan haluttuja vaikutuksia, mutta täytyy kuitenkin 

muistaa, että terveyden edistämisessä vaikuttavuuden arvioiminen on suhteellisen 

vaikeaa, koska tällöin ollaan tekemisessä ennakoinnin kanssa (Hakulinen ym. 2002, 294). 

 

Vaikuttavuudessa on nähtävissä kaksi näkökulmaa: yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 

asiakasvaikuttavuus. Terveyden edistämisessä yhteiskunnallinen vaikuttavuus on väestön 

tarpeisiin vastaamista sekä tavoitteisiin pääsyä terveyspoliittisten linjausten mukaisesti, 

kun taas asiakasvaikuttavuudella pyritään pääsemään tavoitteisiin, jotka edistävät ter-

veyttä ja jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeita ja tavoitteita. (Hakulinen ym. 2002, 286.) 

Näkisimme, että olemme saavuttaneet jossain määrin sekä yhteiskunnallista vaikutta-

vuutta että asiakasvaikuttavuutta. Voi hyvin! -päivän ravitsemusteemalla pyrittiin 

vastaamaan Suomenlahden merivartioston esikunnan tarpeisiin niin, että tavoitteet olivat 

terveyspoliittisten linjauksien mukaisia. Mikäli useampi muuttaa ruokavaliotaan terveelli-

semmäksi, on sillä huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta. Ravitse-

musteema tyydytti luultavasti joidenkin yksittäisten henkilöiden tarpeita, joten tässä 

mielessä sillä oli asiakasvaikuttavuutta. 
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Vaikutuksia voidaan myös arvioida vertailemalla toiminnan hyötyä tilanteeseen, jossa 

hyötyjä ei ole lainkaan (Hakulinen ym. 2002, 288). Tässä tapauksessa voidaan miettiä, 

saavutettiinko Voi hyvin! -päivän ravitsemusteemalla joitakin hyötyjä, jotka olisivat 

jääneet käynnistymättä ilman kyseistä päivää ja teemaa. Näkisimme, että saavutettiin, 

sillä ravitsemusteema herätti Suomenlahden merivartioston esikunnan työntekijät ajatte-

lemaan ainakin hetkellisesti omaa ruokavaliotaan ja huomaamaan, missä on vielä paran-

tamisen varaa. Ilman ravitsemusteemaa he luultavasti jatkaisivat elämäänsä samoilla 

ravitsemustottumuksilla kuin ennenkin. 

 

 

5.3.1Menetelmien vaikuttavuus 

 

Havainnollistavat esimerkit, elintarvikenäyttely, mittaukset ja testit antoivat puheen-

aihetta ja niistä oli luontevaa lähteä antamaan terveysneuvontaa. Jos terveysneuvonta olisi 

ollut ainoa käyttämämme menetelmä, emme usko, että paikalle olisi saapunut näinkään 

monta osallistujaa kuin, mitä nyt oli. Kun terveysneuvontaan liitetään muitakin keinoja, 

jotka herättävät ihmisen kiinnostusta, niin paikalle tullaan mielenkiinnon vuoksi. 

Koemme, että terveysneuvonta oli onnistunutta omalta osaltamme. Uskomme, että osal-

listujat saivat uutta tietoa, joka motivoi heitä muuttamaan terveystottumuksiaan parem-

paan suuntaan.  

 

Havainnollistavat esimerkit jäivät tuskin keneltäkään huomaamatta, joten todennäköisesti 

se herätti ajatuksia ja sai kenties useammankin muuttamaan ruokavalionsa paremmaksi. 

Mittaukset ja testit kertoivat konkreettisesti, miten asiat ovat, ja ne tuntuivat olevan 

suosittuja Voi hyvin! -päivässä. Kehonkoostumusmittaukseen oli välillä jonoa asti, mikä 

kertoo sen suosiosta. Konkreettinen kehonkoostumusmittaus pysäytti muutamia ajattele-

maan omaa terveyttään. Mikäli esikunnassa olisi sinä päivänä ollut enemmän miehiä 

paikalla, uskomme, että he olisivat tulleet mielenkiinnosta mittauttamaan arvojaan. Oman 

koostumuksen mittaaminen olisi voinut saada heidät kiinnostumaan enemmän ravitse-

musaiheesta ja omasta terveydestään. Monet mittauksessa käyneet toivoivat samanlaista 

mittaria työpaikalleen. Tällöin he voisivat välillä käydä katsomassa tilannetta uudelleen ja 

nähdä, miten muutokset ovat vaikuttaneet omaan kehoon ja terveyteen. Koemme, että 

mittaukset olivat hyödyllisiä kohderyhmälle. Sydänpiiriltä lainattu roll-up oli omalla 
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tavallaan vaikuttava. Siinä oli isoin kirjaimin merkattu suositellut lukemat, joka houkutti 

ihmisiä menemään tarkistamaan omia lukemia. 

 

Moniammatillista yhteistyötä tarvittiin juuri vaikuttavuuden kannalta. Uskomme, että 

”oikeiden” asiantuntijoiden pitämät tietoiskut olivat kohderyhmän mielestä vaikutta-

vampia kuin, mitä ne olisivat olleet, jos me opiskelijat olisimme niitä pitäneet.  
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Prosessin pohdinta 

 

Kehittämistehtävän tarkoituksena oli kehittää omaa ammatillista osaamista syventämällä 

terveyden edistämisen menetelmällistä osaamista sekä soveltamalla tutkivaa ja kehittävää 

työotetta. Ammatillinen osaaminen kehittyi valtavasti. Terveyspäivän järjestäminen 

alusta loppuun oli hyvin kehittävää. Seuraavia terveyspäiviä järjestettäessä tiedämme, 

mitä kaikkea täytyy huomioida, ja mitkä ovat niitä asioita, jotka kannattaa tehdä toisin. 

Esimerkiksi jonkinlainen varasuunnitelma kannattaa aina olla mietittynä etukäteen yllät-

tävien käänteiden varalta.   

 

Erilaisista terveyden edistämisen menetelmistä tuli tehtävän myötä paljon uutta tietoa. 

Menetelmien vaikuttavuutta pohdittaessa tuli väistämättä ajateltua eri menetelmien 

vahvuuksia ja heikkouksia. Työssämme tulemme tarvitsemaan erilaisia menetelmiä, joilla 

saamme sanomaamme viestitettyä asiakkaille. Tällöin on hyvä tietää, mitkä menetelmät 

sopivat millekin kohderyhmälle. 

 

Tavoitteenamme oli lisätä Suomenlahden merivartioston esikunnan työntekijöiden yleistä 

tietoisuutta ja ymmärrystä ravinnon vaikutuksista terveyteen ja herättää kohderyhmä 

positiivisesti ajattelemaan omaa terveyttään ja ravitsemustottumuksiaan. Terveyden 

edistämisen politiikkaohjelman (Valtioneuvosto 2007,1, 17) mukaisesti pyrimme 

saamaan työikäisten elintapoja myönteiseen suuntaan. Havainnollistavat esimerkit piilo-

rasvoista, suolasta ja sokerista antoivat kohderyhmälle ajateltavaa. Elintarvikenäyttely, 

kuten myös mittaukset auttoivat terveysneuvonnan etenemisessä, sillä sitä kautta lähdet-

tiin kartoittamaan tilannetta asiakkaan tarpeista ja havainnoista. Tavoitteemme saimme 

mielestämme täytettyä hyvin ja saamamme palaute tukee sitä. 
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6.1.1 Prosessin onnistumisen pohdinta  

 

Mielestämme prosessi sujui onnistuneesti. Työskentely oli alusta lähtien sujuvaa ja 

tapahtuman ideointi helppoa. Onnistuimme mielestämme rajaamaan hyvin päivän sisällöt 

resurssit huomioiden. Kehittämistehtävän aikataulussa pysyminen oli myös onnistunutta. 

 

Päivä sujui mielestämme hyvin. Yhteistyötahojen valitseminen tapahtumaan oli onnistu-

nut.  Ravitsemusterapeutti Anette Palssan hiilihydraatti -tietoiskut olivat mielenkiintoisia 

ja antoivat varmasti jokaiselle kuuntelijalle uutta näkökulmaa tuttuun ravintoaineryh-

mään. Tietoiskut täydensivät hyvin ravitsemuspistettämme. Helsingin Sydänpiiriltä 

saadut materiaalit olivat hyviä ja toimivia, ja ne auttoivat osaltaan tavoitteiden saavutta-

misessa. Oma toimintamme tapahtumassa oli sujuvaa ja työnjako sujui jouhevasti.  

 

Kehonkoostumusmittauksen totesimme toimivaksi vetonaulaksi, josta kumpusi paljon 

keskustelua työntekijöiden keskuudessa. Vaikka kehonkoostumusmittauspiste oli eri 

tilassa, mitä alun perin suunnittelimme, saimme sujuvasti ohjattua ihmisiä mittaus-

pisteeltä elintarvikenäyttelyyn ja päinvastoin.  

 

 

6.1.2 Prosessin haasteet 

 

Prosessin aikana kohtasimme useita haasteita. Ensimmäinen merkittävä haaste oli kohde-

ryhmän vaihtuminen pariin otteeseen. Alun perin suunniteltu kohderyhmä oli raja-

vartioston nuoret miehet, mutta työterveyshoitaja vaihtoi kohderyhmäksi merivartioston 

esikunnan, jossa pääasiassa työskentelee noin 35–55-vuotiaita miehiä. Voi hyvin! -

päivässä kävijät olivat kuitenkin pääasiassa naisia. Onneksemme ravitsemusteema oli 

suunniteltu yhtälailla molemmille sukupuolille. 

 

Yhteistyö ravitsemusterapeutin kanssa ei sujunut suunnitelmien mukaisesti. Ennakkotie-

doista poiketen hänelle ei sopinutkaan kyseinen päivä, minkä hän ilmoitti vasta viikon 

kuluttua yhteydenotosta. Toisen yhteydenoton jälkeen hän onnistui kuitenkin järjestä-

mään aikataulunsa niin, että pääsi tulemaan aamupäivään pitämään tietoiskut. Ongelman 

olisi voinut välttää, jos olisimme olleet häneen aikaisemmin puhelimella yhteydessä. 
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Päivän aikana huomasimme, että suunnitellut tilat eivät täysin palvelleet tarpeitamme. 

Kehonkoostumusmittaukselle järjestyi erillinen huone. Jälkeenpäin ajatellen olisi ravit-

semuspiste voinut olla kokonaan omassa tilassa erillään liikuntapisteestä. Tällöin ravit-

semuspiste olisi ollut selkeämpi kokonaisuus ja saanut oman rauhallisen tilan. 

 

Voi hyvin! -päivän suunnitellut aikataulut eivät olleet toimivia. Tietoiskujen välissä 

työntekijöillä ei esimerkiksi ollut aikaa käydä katsomassa pöytiämme. Lisäksi tavaroiden 

siirtämiseen tilasta toiseen sekä syömiseen ei ollut riittävästi aikaa.  Väljemmällä aika-

taululla olisi voitu välttää tämä ongelma. 

 

Ennakkotietojen perusteella päivään oli odotettavissa noin 70 kävijää. Päivän aikana 

kuitenkin selvisi, että suurin osa oli koulutuksissa tai muuten poissa työpaikalta. Näin 

ollen päivässä kävi vain noin 25 työntekijää. Työyhteisö olisi voinut miettiä paremman 

päivän tapahtuman järjestämiseksi, jolloin useampi kiinnostunut olisi päässyt käymään. 

 

 

6.2 Ryhmäprosessissa työskentely 

 

Ravitsemusteema oli vain osaprojekti Voi hyvin! -päivässä. Teimme kuitenkin paljon 

yhteistyötä muiden osaprojektien tekijöiden kanssa. Päivä on kokonaisuudessaan 

suunniteltu yhdessä muun ryhmän kanssa. Käytännön asiat, kuten mainostaminen ja 

yhteydenpito yhteistyötahoihin on jaettu muiden ryhmäläisten kesken mahdollisimman 

tasapuolisesti. Yhteyttä on pidetty moninaisin tavoin.   

 

Yhteistyö muiden osaprojektien tekijöiden kanssa sujui suhteellisen hyvin. Välillä esiin-

tyi pieniä erimielisyyksiä, mutta näistä selvittiin keskustelemalla ja tarkastelemalla eri 

näkökantoja. Ryhmänjäsenillä oli erilaisia tapoja toimia, mikä saattoi välillä sekoittaa 

omia ajatuksia tai omaa toimintaa. Tämä oli toisaalta haaste, mutta toisaalta siitä oppi 

valtavasti. Haasteeksi koimme myös yhteisen ajankäytön. Yhteisiä tapaamisia järjestettä-

essä saattoi välillä on vaikeaa sovittaa kuuden ihmisen aikataulut yhteen. Koemme, että 

osaprojektien tekijät olivat sitoutuneita ryhmän toimintaan. 
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6.3 Jatkotoimenpiteet ja kehittämisideat 

 

Jatkotoimenpiteet nousivat yhteystyötaholta ja kohderyhmältä. Sekä Suomenlahden 

merivartioston yhteyshenkilöltä että kohderyhmältä nousi huoli heidän rajatarkastusyksi-

kön työntekijöistä lentokentällä. He toivoivat, että näille järjestettäisiin vastaavanlainen 

tapahtuma. Lisäksi kohderyhmältä nousi ajatus oman kehonkoostumusmittarin hankkimi-

sesta esikunnan yhteiseen käyttöön, jotta he voisivat seurata muutettujen terveystottu-

mustensa vaikuttavuutta omaan kehoon. 

 

Työterveyshoitajalta nousi kehittämisehdotuksena yksittäisten ”täsmä”-tietoiskujen 

järjestäminen eri työpisteisiin. Lisäksi jatkossa voisi kohdistaa pienempimuotoinen Voi 

hyvin! -tapahtuma aiheittain esimerkiksi vartiolaivalle tai johtokeskukseen. Ravitsemus 

aiheesta voisi myös kehitellä ”liikkuvan elintarvikenäyttelyn”. 

 

Ryhmän kanssa keskustellessa nousi esille innovatiivinen yritysidea, jossa viedään 

asiantuntijuutta käytäntöön. Voisimme esimerkiksi kuuden terveydenhoitajan ryhmässä 

markkinoida itseämme järjestämään vastaavanlaisia terveyttä edistäviä päiviä. Mukana 

voisi ravitsemuksen osalta olla työterveyshoitajalta lähtenyt idea ”liikkuvasta elintarvike-

näyttelystä”. 
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LIITE 1: Voi hyvin! -päivän ohjelma 

 

Voi hyvin! -päivä 25.3.2010 Suomenlahden merivartiostossa 
Diakonia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat haluavat innostaa 
Suomenlahden merivartioston esikuntaa huolehtimaan omasta terveydestään ”Voi Hyvin! 
- päivän” avulla. Päivän teemoina ovat ravitsemus, liikunta, stressi, päihteet, uni ja vireys. 
 
Tapahtuman tavoitteena on herättää henkilöstöä ajattelemaan omia terveystottumuksiaan 
sekä miettimään ”Miten pidän huolta itsestäni laadukkaan elämän turvaamiseksi”. 
 
Työntekijät voivat osallistua oman aikataulunsa ja kiinnostuksensa mukaan päivän eri 
tilaisuuksiin. Aamupäivällä TV:stä tuttu ravitsemusterapeutti Anette Palssa ja 
työfysioterapeutti Tuula Haaramäki antavat tietoiskuja kiinnostuneille Perinnetilassa sekä 
klo 9 että klo 10.  
 
Voi hyvin! -päivä jatkuu iltapäivällä Brygalla ja Kajuutassa erilaisien mittauksien, 
tietoiskujen, ohjauksen sekä rentoutumishetkien merkeissä.  Terveyspäivä päättyy 
yhteiseen kävelylenkkiin klo 15.00 – 15.30. 
 
TILAISUUDET  
 
Perinnetila  
  
Klo 9.00-10.00  
Työfysioterapeutti Tuula Haaramäen ja ravitsemusterapeutti Anette Palssan tietoiskut. 

- Työntekijäryhmä 1 

 Klo 10.00-11.00  
Työfysioterapeutti Tuula Haaramäen ja ravitsemusterapeutti Anette Palssan tietoiskut. 

- Työntekijäryhmä 2 

Diakin terveydenhoitajaopiskelijat kertovat ”toripöydissä” päivän teemoista. 
 
Bryga klo 12–14.45 
Erilaisia mittauksia: mm. verenpaine, kehonkoostumus,  syömistottumus-, rasva-, ja 
suolatestit sekä elintarvikenäyttely. 
Klo 14–15 Helsingin Sydänpiirin edustaja. 
Klo 13–15 Työterveyshoitaja Viena-Leena Castrèn 
 
Kajuutta  klo 12–14.45 
Rentoutumishetkiä 15 min/kerta/max 5 henkilöä. Listasta voi varata oman ajan.   
Duqem -tuotteita, mm. terveystyynyjä. 
  
Pääovien edestä klo 15 lähtö kävelylle sauvojen kanssa tai ilman. 
  
Yhteistyössä: Suomenlahden merivartiosto, Terveystalo, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 
Helsingin Sydänpiiri ry, Hengitysliitto Heli ry, Syöpäjärjestöt, Helsingin kaupungin 
Liikuntavirasto ja Suomen Terveysmaailma Oy. 
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LIITE 2: Palautelomake 

 

Palaute VOI HYVIN! -päivästä 25.3.2010 Suomenlahden 

merivartiostossa 

Voisitko ystävällisesti vastata seuraaviin kysymyksiin nimettömänä:   
 
Ravitsemus 

1. Saiko ravitsemuspiste sinua ajattelemaan omaa ruokavaliotasi?        kyllä         ei 

2. Auttoivat testit/mittaukset/elintarvikenäyttely sinua huomaamaan, missä asioissa 

voisit parantaa omaa ruokavaliotasi?               kyllä        ei 

3. Oliko ravitsemuspiste mielenkiintoa herättävä?            kyllä         ei 

 
Uni ja Stressi 

4. Antoivatko uni- ja stressipisteet sinulle vinkkejä itsesi hoitoon?       kyllä          ei 

5. Koitko uni- ja stressiaiheet tarpeellisiksi?        kyllä           ei 

6. Koitko rentoutumishetken hyödyllisenä?         kyllä           ei 

 
Liikkuminen 

7. Saitko itsellesi tarpeellista tieto liikkumisesta?         kyllä          ei  

8. Innostuitko lisäämään liikuntaa tuleviin päiviisi?     kyllä           ei  

 

Tupakka ja nuuskaaminen 

Harkitsetko tänään saamasi tiedon perusteella 

9. Tupakoimisen lopettamista kyllä  en            en polta 

10. Nuuskaamisen lopettamista  kyllä  en            en käytä 

 
Yleisesti koko päivästä 

11. Herättikö Voi hyvin -päivä ajattelemaan omia terveystottumuksiasi?    kyllä        ei 

 
Kiitos palautteesta!  
Palautelomakkeen voit jättää Mikä sinua liikuttaa? -pisteeseen. 

 

 


