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Elintapaohjauksen 
koulutukset 2022 

Sopisiko työhösi asiakkaiden elintapojen tukeminen? Haluatko vahvistaa osaamistasi keskeisistä 

elintavoista sekä tulla varmemmaksi asiakkaan elämäntapamuutoksen tukemisessa ja 

elintapojen puheeksiotossa osana perustyötäsi? Valmennatko jo asiakkaita työssäsi elintapojen 

muutoksessa, mutta kaipaisit vahvistusta osaamiseesi? Koulutuksesta saat työkaluja lihavuuden 

ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen työskentelitpä sitten lasten, perheiden, työikäisten tai 

ikääntyneiden parissa sote-palveluissa tai kunnan liikuntatoimessa.    

 

Koulutuksen tavoitteet 

 - Elintapojen ohjaamisen, puheeksioton ja elintapamuutoksiin motivoinnin osaamisen vahvistuminen 

voimavaralähtöiseksi ja auttavaa vuorovaikutusta hyödyntäväksi pelkän tiedonjaon sijasta. Koulutuksen 

käytyään osallistuja osaa eri elintapaohjauksen menetelmiä ja ohjaustapoja (mm. motivoiva keskustelu).  

- Koulutukseen osallistujan tiedot lisääntyvät liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta ja unettomuuden 

lääkkeettömästä hoidosta, ja hän osaa soveltaa näitä tietoja työssään ja osana asiakkaan kokonaisvaltaista 

hoitoa ja ohjausta.  

- Elintapaohjauksen merkityksen tunteminen osana Satakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. 

- Yhteistyön vahvistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja kunnan liikuntatoimen välillä 

ihmisten lihavuuden ennaltaehkäisemiseksi. 

 

Suoritustapa 

- Koulutuksen suorittaminen on joustavaa lähipäivien ajankohtien valinnanvaran ja verkossa suoritettavan 

osuuden vuoksi 

- Osallistuminen lähitapaamisiin, joissa tehdään käytännön harjoituksia ryhmissä ja reflektoidaan opittua 

- Verkkomateriaaleihin tutustuminen ja oppimistehtävien tekeminen 

- Kurssimateriaalina olevien työkalujen ja menetelmien kokeilu omassa työssä 

- Opintojen laajuus vastaa kuutta (6) opintopistettä 

 

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu seuraaville toimijoille: 

- Uudet elintapaohjaajat ja elintapamuutoksen tukemisesta kiinnostuneet perus- ja erityistason sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaiset sekä elintapaohjausta kehittävät ammattilaiset  

- Aiemmin elintapaohjausta tehneet terveydenhuollon ammattilaiset ja SataLipake- ja VESOTE-hankkeissa 

kouluttautuneet 

- Kunnissa työskentelevät liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat, liikunnan viranhaltijat ja kuntien 

hyvinvointityöhön osallistuva henkilöstö 
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Koulutukseen ei ole pohjakoulutusvaatimusta, mutta osallistumiskelpoisuutena on osallistujan työpaikan ja 

-tehtävän soveltuvuus elintapaohjauksen toteuttamiseen tai sen kehittämiseen. Koulutus on tarkoitettu 

Satakunnan alueella työskenteleville.  

 

Aikataulu 

Koulutus järjestetään 31.8.2022-9.2.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ilmoittautuvat joko 

ryhmään A tai B ja kunnan toimijat ryhmään C. Ryhmäkohtaiset koulutuspäivät ovat alla taulukossa. 

Koulutuspäivien tarkat kellonajat ja paikat ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alussa. Mikäli 

sinulla on kysyttävää koulutuspäivien ajankohdista, ole yhteydessä hankekoordinaattori Laura 

Ramstadiukseen (yhteystiedot lopussa).  

SISÄLTÖ AIKATAULU TOTEUTUSTAPA 

 RYHMÄ A.  
Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 
ammattilaiset 

RYHMÄ B. 
Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 
ammattilaiset 

RYHMÄ C. 
Kunnan 
toimijat 

 

Koulutuksen 
orientaatiopäivä 

31.8. klo 9–14 31.8. klo 9–14 31.8. klo 9–14 etänä 

Elintapaohjausvalmennus- 
ja ravitsemusmoduuli 

(järjestäjä: Diak) 

1.9. 
26.9. 

10.10. 

2.9. 
27.9. 

11.10. 

5.9. 
28.9.  

12.10.  
 

3 lähipäivää + 
itsenäinen 

työskentely 
verkossa 

Liikuntamoduuli 
(järjestäjä: LiikU ry) 

1.11. 
15.11. 
29.11.  
14.12. 

2.11.  
16.11.  
30.11.  
14.12. 

1.11. ja 
yksi 

seuraavista: 
15.11./16.11., 
29.11./30.11. 

tai 14.12. 

2-4 lähipäivää + 
itsenäinen 

työskentely 

Unen ABC -
verkkokoulutus (järjestäjä: 

UKK-instituutti) 

14.12.–8.2. 14.12.–8.2. 14.12.–8.2.  
 

verkkokoulutus 

Koulutuksen päätöspäivä 9.2.2023 9.2.2023 9.2.2023 lähipäivä 

 

Ilmoittautuminen 

Sitova ilmoittautuminen on auki 31.7.2022 saakka. Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) Ensin ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä. 

2) Sen jälkeen kirjaa tietosi seuraavalle lomakkeelle: E-lomake - Henkilötietojen kerääminen Diakonia-

ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja varten. 

 

Koulutukseen otetaan rajattu määrä osallistujia. Koulutukseen osallistuminen on ilmainen osallistujalle. 

Peruutukset viimeistään 14.8. koulutuksen järjestäjälle.  

 

Järjestäjä 

Koulutuksen järjestää Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke yhteistyössä Diakonia 

ammattikorkeakoulun, LiikU ry:n ja UKK-instituutin kanssa.   

https://link.webropolsurveys.com/EP/32DA5C03CA5C7F44
https://asiointi.diak.fi/lomakkeet/217/lomake.html
https://asiointi.diak.fi/lomakkeet/217/lomake.html
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Lisätietoja koulutuksesta 

Laura Ramstadius 

hankekoordinaattori 

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke 

Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut -osahanke 

laura.ramstadius@satakunta.fi 

044 711 4369 
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