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Elintapaohjauksen 
koulutuksen sisältö 

Elintapaohjausvalmennus- ja ravitsemusmoduuli 1.9.–12.10.2022 

Elintapaohjausvalmennus- ja ravitsemusmoduulin koulutussisältöjen järjestämisestä 

vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulu.  

 

Tavoitteet: 

• Vahvistaa näyttöön perustuvaa osaamista elintapojen puheeksiotosta ja elintapamuutoksiin 

motivoinnista motivoivan keskustelun avulla. Koulutuksen käytyään ammattilaisella on syvä 

osaaminen elintapakäyttäytymisestä ja -muutoksesta, elintapamuutoksen seuraamisesta, 

tukemisesta sekä asiakaslähtöisen suunnitelman teosta auttavan vuorovaikutuksen ja -ohjauksen 

keinoin. 

• Oppia huomioimaan laajasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia omassa 

asiakastyössä. 

• Elintapaohjauksen osaaminen erityisesti ravitsemuksen osalta lisääntyy. 

• Koulutukseen osallistuja tuntee paikallisia monialaisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön 

mahdollisuuksia asiakkaan elämäntapojen edistämiseksi. 

• Ymmärrys elintapaohjauksen kirjaamisesta, tilastoinnista ja arvioinnista kasvaa. 
 

Koulutusosio koostuu kolmesta lähiopetuskerrasta sekä verkkoalustan materiaaliin tutustumisesta ja 

tehtävien teosta. Oppimistehtävät sitovat koulutuksen asioita käytäntöön ja omaan työhön. 

Liikuntamoduuli 1.11.–14.12.2022 

 

Liikuntamoduulin järjestämisestä vastaa Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. 

 

 

Liikuntamoduulin tavoitteet ja sisältö on rakennettu koulutukseen osallistujan taustaa palvelevaksi: 

Liikuntamoduuli 1. Kohderyhmä: Elintapaohjausta jo antavat ja jatkossa antavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaiset 

• Liikuntamoduuli 1 antaa hyvät perusvalmiudet liikunta-elintapaohjaukseen riippumatta annetaanko 

ohjausta yksilölle tai yksilöllisesti ryhmässä. Moduulin myötä ammattilaisen osaaminen kehittyy 
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tunnistamaan asiakkaan tarpeet liikunta-elintapaohjauksessa ja huomioimaan liikunnan osana 

terveys- ja hoitosuunnitelmaa. 

Liikuntamoduuli 2. Kohderyhmä: Kunnissa työskentelevät liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat, liikunnan 

viranhaltijat ja kuntien hyvinvointityöhön osallistuva henkilöstö.  

• Liikuntamoduuli 2 tavoitteena on selventää kunnan roolia liikuntaneuvonnan palveluketjussa sekä 

osana maakunnallista elintapaohjausta. Moduulin oppimissisältöjen myötä kuntaan rakentuu 

liikunnan palvelutarjotin, joka edellyttää yhteistyötä kuntien järjestötoimijoiden ja yhdistyksien 

kanssa. 

Liikuntamoduulin suorittaminen edellyttää osallistumista 2-4 lähiopetuskerralle (määrä riippuu 

koulutukseen osallistujan taustasta) sekä itsenäisten tehtävien tekoa. Oppimistehtävät sitovat koulutuksen 

asioita käytäntöön ja omaan työhön. 

Unen ABC –verkkokoulutusmoduuli 14.12.2022–8.2.2023 

 Unen ABC -verkkokoulutuksen koulutussisältöjen 

 asiantuntemuksesta vastaa Terveystalo Helsinki Uniklinikka ja 

   oppimisprosessin pedagogisesta ja teknisestä suunnittelusta ja 

   toteutuksesta UKK-instituutti. 

Verkkokoulutus koostuu kahdesta osasta: Yleistietoa unesta sekä Unettomuuden lääkkeetön hoito. 

Yleistietoa unesta -osa tarjoaa tiiviissä muodossa tietopaketin unesta. Tämän osan suorittavat kunnan 

henkilöstö sekä ne koulutukseen osallistujat, jotka eivät ole tehneet aiemmin elintapaohjausta työssään tai 

eivät ole osallistuneet VESOTE- tai SataLipake-hankkeiden koulutuksiin. Osan osaamistavoitteet: 

• Tietää unen rakenteen pääperiaatteet ja unen fysiologiset muutokset. 

• Osaa perustella riittävän unen merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta sekä ymmärtää 

liiallisen valvomisen seurauksia ja pitkällisen univajeen terveyshaitat. 

• Tuntea eri ikäryhmien unen erityispiirteet ja yleisimmät unihäiriöt. 

Unettomuuden lääkkeetön hoito -osassa tutustutaan unettomuuden Käypä hoito -suosituksen mukaisiin 

kognitiivisbehavioraalisiin hoitomenetelmiin. Tämän osan suorittavat kaikki elintapaohjauskoulutukseen 

osallistuvat. Osan osaamistavoitteet: 

• Ymmärrys unettomuushäiriön kehittymisestä ja sille altistavista tekijöistä lisääntyy. 

• Osaaminen unettomuushäiriöiden hoidosta lisääntyy. 

• Tieto käytännön työvälineitä, joita käytetään unettomuushäiriön hoidossa sekä unilääkityksen 

haittavaikutuksista kasvaa. 

Unen verkkokoulutus suoritetaan omassa tahdissa verkko-opiskeluna. Oppimateriaalit sisältävät lyhyitä 

luentotallenteita, videoita ja äänitiedostoja asiakaskohtaamisista sekä lukumateriaalia. Oppimistehtävät 

sitovat koulutuksen asioita käytäntöön ja omaan työhön.  


