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Seinäjoen kaupungin Lihavuus 
laskuun –ohjelma 2013-2020 
• Seinäjoen kaupunki käynnisti Lihavuus laskuun -ohjelman vuonna 2013, 

koska hyvinvointitieto osoitti, että lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus olivat 

lisääntyneet merkittävästi   

• Laajaan Hyvinvointikertomukseen 2013-2016 asetettiin tavoitteet ja 

seurantaindikaattorit 

• Ohjelma perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaan 

kansalliseen lihavuusohjelmaan Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 

Kansallinen lihavuusohjelma vuosille 2012–2018 
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Seinäjoki  

asukasmäärä 62 257 (kasvu yli 1%)  

suomenkielisiä 97,6 %  

 
 

8.9.2017 MATTI MEIKÄLÄINEN 



Tavoite 

Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman 

tavoitteena on, että entistä harvemmasta lapsesta ja 

nuoresta kasvaa lihava aikuinen ja lihavuuteen liittyvät 

sairaudet saataisiin ehkäistyä myöhemmällä iällä. 

Lasten lihavuuden ja ylipainon vähentäminen on Seinäjoen 

kaupungin yhteinen hyvinvointitavoite, jota toteutetaan  

monialaisen yhteistyön avulla (kaikki sektorit)  myös 

hyvinvointikaudella 2017-2020.   

Asukkaiden terveys ja hyvinvointi ovat tärkeä voimavara 

kunnassa. 
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Ohjelmassa seurataan 

• 1- ja 5-vuotiaiden sekä 1. ja 5. luokkalaisten 
painonkehitystä neuvolassa ja koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa Effica-tietojärjestelmän avulla  

 

• Äitien imetysaktiivisuutta 2 kk:n ja 6 kk:n iässä  

 

• Tervehampaisten osuutta tarkastetuista  

 

• Ohjelman toteutus ja tulokset raportoidaan vuosittain 
valtuustolle hyvinvointikertomuksen avulla. 
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Suomalainen neuvola ja koulu- ja 
opiskelu- terveydenhuolto 

Suomessa työskentely perheiden kanssa alkaa jo perheen 

suunnitteluvaiheessa ennen lapsen syntymää 

Systemaattinen  elintapaneuvonta  

Omat painopolut, jotka pohjautuvat kansallisiin painopolkuihin. 

Koulutus, työkalut, perehdytys ( työntekijöiden vaihtuvuus) 

Terveydenhoitaja herättelee motivaatiota, antaa tietoa ja sopii 

milloin asiaan palataan 

Lääkärille ohjaaminen tapahtuu painopolkujen mukaisesti. 

Vaikean lihavuuden ollessa kyseessä lääkäri tekee lähetteen 

tarvittaessa erikoissairaanhoitoon. 
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Henkilöstön osaamisen varmistaminen  

Lihavuuden käypä hoito suositukset (aikuiset ja lapset)  

Lasten ravitsemus- ja liikuntasuositukset 2016! 

Kansallinen lihavuusohjelma 2012–2018  

Seinäjoen kaupungin omat painopolut neuvolassa ja koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa/ Kansallisiin suosituksiin perustuvat omat 
työpaikkakohtaiset toimintaohjeet ja hoitopolut (NÄYTÄ) 

Koulutuksella taataan henkilöstön osaaminen  – VAVU, Neuvokas 
perhe, Imetysohjaaja-koulutus, ravitsemussuositus-koulutus, motivoiva 
haastattelu, ratkaisukeskeinen työote 

Ajantasaiset työkalut ja vaikuttavat työmenetelmät: Neuvokas Perhe 
toimintamalli Suomen Sydänliitto, Sapere ruokakasvatus, Liikkuva 
koulu, Ilo kasvaa liikkuen ym  

Lait ja asetukset 

Kunnan omat hyvinvointitavoitteet: Hyvinvointikertomus 

 

Kuva: Emma 5 v ”Kasvissuunnistuksen” voittaja 2016 
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Seinäjoen kaupungin toimintaohjeet  

 
Ylipaino neuvolaiässä/Overweight in children attending maternity and child health 

clinics 

Lasten lihavuus alakoulussa/Obesity in primary school students 

Nuorten lihavuus yläkoulussa/Obesity in middle school students 

Nuorten lihavuus opiskeluterveydenhuollossa/Obesity in young people using 

student health care services 

Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 

2014–2016  

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon  

toimintaohjelma 2014–2016  

Lapsen painopolku perheille EPSHP 
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Suun terveydenhuolto 

Äidin ja isän hampaiden hoito 

Alle kouluikäiset  

Koululaiset   

- yksilöllisen tarpeen mukaan tiuhemmin kuin suositukset. 

Käynteihin sisältyy lapsen ja perheen neuvonta 

terveellisistä elintavoista, ravinnosta ja hampaiden 

hoidosta. Ravinto, karkit, janojuomat, tupakka ym.  
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2015 Seinäjoen kaupungin 
ruokapalveluille Suomen 
Sydänliiton Sydänmerkki-tunnus 

 

Päiväkodeissa, koulussa ja ikääntyneiden  

palvelukeskuksissa tarjotaan sydänterveellinen lounas joka 

päivä 

 

Vaikutetaan hankintojen kautta myös ruokateollisuuteen/ 

hankintarajat 
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Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatussuunnitelma (uusi VASU!) tukee lapsen 
hyvinvointia ja edistää fyysistä aktiivisuutta. 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu lähtee  
liikunnallisista näkökulmista (leikit, ulkoilut, metsäretket).  

Liikkuminen on luontainen osa hoitopäivää. 

Terveellinen ruoka (Sydänmerkki) päiväkodeissa kannustaa 
perheitä toteuttamaan terveellistä ruokailua myös kotona. 
Ruokailu on myös pedagoginen tapahtuma.  

Makeisten ja virvoitusjuomien tuominen päiväkoteihin on 
kielletty. Syntymäpäiviä juhlitaan toiminnallisesti ilman 
herkkuja. 
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Perusopetus 
Opetussuunnitelma tukee terveellisiä elintapoja ja 
liikkuminen on osa luontaista koulupäivää.  

Liikkuva koulu -ohjelma vuodesta 2012 alkaen. Tällä 
hetkellä 24/27 koulussa toteutetaan Liikkuva koulu -
ohjelmaa.  

Aktiiviset oppitunnit: vaativat suunnittelua! 

Vältetään istumista, pidennetyt oppitunnit ja 
pidennetyt liikunnalliset välitunnit.  

  

Sydänterveellinen kouluruoka on myös pedagoginen 
tapahtuma.  

Ylä- ja alakouluihin on perustettu 
kouluruokailutoimikuntia, joissa on myös oppilaiden 
edustus. ( Ei pizzaa eikä hampurilaisia!)  
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Liikuntapalvelut 

Kaupungin liikuntastrategia ja liikuntapaikkojen suunnittelu tehdään 
tiiviissä yhteistyössä kaupunkilaisten ja kaupungin toimijoiden kanssa.  

Tavoitteena on kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja 
terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden ja edellytysten 
parantaminen.  

Perusopetuksen ja liikuntapalvelujen yhteinen liikuntakoordinaattori 

 

Kunnallistekniikka 

Kunnallistekniikan tehtävä on liikuntapaikkojen suunnittelu ja ylläpito, 
koulujen ja päiväkotien piha-alueiden rakentaminen liikkumiseen 
kannustaviksi sekä myös liikuntaesteisten liikuntapaikkojen 
ylläpitäminen.  

Illalla koulujen ja päiväkotien pihat ovat tarkoitettu asukkaiden 
käyttöön, jolloin niistä on tullut vilkkaita asukasyhteisöjen 
liikuntapaikkoja.  
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Kaavoitus ja 
maankäyttö 
Kaikki kaupunkisuunnittelu lähtee erityisryhmien asumisen 
näkökulmista ja hyvän asumisen periaatteista 

Erityisryhmien tarpeet huomioidaan maankäytön 
suunnittelussa, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa  

Vaikutukset voivat kohdistua palvelujen saatavuuteen, 
viihtyvyyteen, turvallisuuteen, terveyteen, 
toimintamahdollisuuksiin ja sosiaalisiin oloihin. 

Tavoitteena on rakentaa kaupunkiympäristö, joka edistää ja 
tukee  asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja palvelujen 
saavuttamista.  

Edistetään koulumatka- ja työmatkaliikuntaa ja muuta 
arkiliikuntaa  

8.9.2017 

 

© Ulla Frantti-Malinen 

 



Perheet 

 

Järjestöt, urheiluseurat ja seurakunnat  

 

Kulttuuripalvelut, kirjasto ja kansalaisopisto 
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Miten me onnistuimme? 
Terveyttä kaikissa politiikoissa (Health in All Policies) –

toimintaa parhaimmillaan  

Monialainen ja hallintorajat ylittävä kehittämistyö, johon 

kaupungin johto on sitoutunut 

Yhteistyö perheiden kanssa  

Systemaattinen elämäntapaneuvonta neuvolassa, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa (ja varhaiskasvatuksessa!) 

Joukkoruokailun kehittäminen  

Jokaisella toimialalla koulutettu henkilöstö ja 

ammatillinen osaaminen mahdollistavat kehittämistyön 
(henkilöstön eläköityminen ja vaihtuvuus tuo haasteita johtamiseen, 

toimintamallien ylläpitoon ja perehdytykseen) 
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Proportion (%) of obese and overweight 
children in different age groups in 
Seinäjoki in 2013-2016 (Effica) 
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8.9.2017 © Sari Hyytinen, Johanna Rintakari 

Alipaino 

2 % 

Normaali paino 

83 % 

Ylipaino ja lihavuus 

15 % 

Painotilastot 1.1.-24.8.2017, %-osuus, 
  

5-vuotiaat 
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First basic research is coming soon: 
Uppsala University and City of 
Seinäjoki, Evaluating Ending 
Childhood Obesity (ECHO) –zone 
Seinäjoki, Analysis of data from 
children in Seinäjoki 2009-2016. 
 
 

 
City of Soul, South Korea, Preventing 
Childhood Obesity Project, School on the 
Move 2016 

The City of Soul in South Korea wanted to 
implement the Seinäjoki Model against obesity.  

Three basic schools (1st grade classes) started 
the program in September 2016.  
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Lihavuus laskuun –ohjelman 
mallinnushanke 2017-2018 
 

Seinäjoen kaupunki 

Kuusi pilottikuntaa ja aluetta: Rovaniemen kaupunki, Lapinlahden kunta, Turun 

kaupunki, Siilinjärven kunta, Sastamalan kaupunki ja Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymä.  

Terveyden edistämisen määräraha 

Verkkokoulutusohjelma 5 op  

Kunnilla sparrausohjelma 

Seinäjoen malli muotoutuu yhdessä kansallisen verkoston kanssa 
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