
Lapsiperheiden elintapaohjauksen
toteutusmalleja muualla Suomessa



Miten lapsiperheiden elintapaohjaus voidaan toteuttaa?

A. Vahvistetaan jo olemassa olevia elintapaohjauksen 
toimintamalleja moniammatillisesti kunnan tarpeiden 
mukaisesti (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2019).

B. Erityistä tukea tarvitsevat ohjataan 
poikkihallinnolliseen elintapaohjauksen prosessiin 
(Jussila 2018/UKK-Instituutti).

A + B = erilaista tukea tarvitsevat perheet saavat 
apua ja ohjausta ns. paras malli



Lapsiperheiden elintapaohjauksen prosessi (KKI 
2017)
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Raskausajan elintapaohjauksen 
teoriaa

Raskausajan elintapaohjauksen on todettu vähentävän äidin 

sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä vuosi synnytyksen jälkeen 

(Huvinen 2018). Seurantaa ja elintapaohjausta olisi syytä jatkaa 

myös synnytyksen jälkeen, koska raskausaika voi olla liian lyhyt 

aika äidin pysyviin elintapamuutoksiin (Puhkala 2017). 



Raskausajan elintapaohjauksen 
toteutusmalleja

• Liikuntatoimen ja neuvolan yhteistyö raskausajan diabeteksen 

hoidossa ja ennaltaehkäisyssä (Riihimäen seudun terveyskeskus s.a). 

• Liikunnanohjaajan luennot neuvolan tiloissa odottaville äideille 1 

krt/kk:ssa liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi (Varkaus/Kunteko

2019). 

• Verkkopuntari-etävalmennusohjelma kehitetty ylipainoisten ja 

odottavien äitien elintapaohjauksen tueksi ammattilaisten käyttöön 

(Verkkopuntari s.a). 



Alle kouluikäisten lapsiperheiden 
elintapaohjaus

• Tutkimukset osoittavat, että perheisiin kohdistuvan elintapaohjauksen ansiosta voidaan 
vaikuttaa perheiden fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen sekä ruokavaliotottumuksiin 
(Finni ym. 2011; Viitasalo ym. 2016).

• Transteoreettiseen muutosvaihemalliin pohjautuvan elintapaohjauksen on todettu 
vaikuttavan perheiden elintapojen muutoksiin positiivisesti lapsen lihavuuden hoidossa 
(Kadek ym. 2014). 

• Elintapamuutoksesta motivoituneet perheet hyötyvät motivoivan haastattelun käytöstä 
osana muutosprosessia (Tripp ym. 2011). 

• Perheiden voimavaroja vahvistamalla on todettu alentavan perheiden tukea ja 
parantavan perheiden kokemaa elämäntilannetta (Tanninen 2015). 



Alle kouluikäisten lapsiperheiden 
elintapaohjauksen toteutusmalleja

Pirkkalan kunta (s.a):

• Matalan kynnyksen 

liikuntaneuvontaa kun a. 

liikuntasuositukset eivät toteudu 

b. perhe kaipaa tukea ja 

motivointia liikuntaan c. ruutuaika 

vie ison osan arjesta

• Maksuttomat perheliikuntavuorot 

kouluilla, jonka toiminnasta 

vastaavat aktiivivanhemmat. 



Alle kouluikäisten lapsiperheiden 
elintapaohjauksen 
toteutusmalleja:

Heinolan kaupunki (2020)

• Minun harrastukseni nettisivut

• Vähävaraiset perheet voivat hakea 
urheiluseuran harrastuspaikkaa 
hakulomakkeen avulla

• Perheiden liikuntakerhot ja 
teemapäivät

• Liikuntaystäväpalvelu

• Liikuntavälineiden vuokraus



Hankeraporttien 
parastamisen 
kriteerit:

Kohderyhmän rajaus

Moniammatillisuus

Sujuvuus

Perheiden elintapaohjauksen 
kehittämistyön hyvät toimintatavat



Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ry:n lasten 
liikunnan kehittämishake (2013)

Tavoitteena kehittää pienten lasten liikuntataitoja.

Hankkeen seurauksena:

• Monialaiset koko perheen liikuntaillat, liikunnalliset tapahtumat ja 
perheliikuntaleirit

• Liikunnan edistämisen koulutukset varhaiskasvattajille 

• Neuvoloiden odotustilojen muuttaminen leikkihuoneiksi

• Varhaiskasvatuksen Pehmopupu Neea vie lapsen kotiin 
mukanaan liikunnallisen viestin



Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin VESOTE-
hanke (2019)

Lähtökohtana kehittää palveluita monialaisesti kuntien 
tarpeiden mukaan.

Hankkeen seurauksena mm:

• Valmiiden materiaalien hyödyntäminen (Neuvokas perhe, 
Ilo kasvaa liikkuen, Separe-menetelmä)

• Neuvola päiväkodissa

• Monialainen viestintä ja työryhmä sekä työparitoiminta

• Puheeksioton koulutukset kolmannelle sektorille

• Marttojen ruokakurssit lapsiperheille
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