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Liikuntaneuvonta uusissa
soterakenteissa



Liikunnan edistämisen yhdyspinnat 
soteuudistuksessa

Liikuntaneuvonta

Hyvinvointialue
Kunnan 

liikuntapalvelut

Lääkäri, 

terveydenhoitaja, 

fysioterapeutti, 

sosiaalityöntekijä

Nimetty 

elintapaohjaaja

Matalan kynnyksen 

liikuntaryhmät,

liikuntakokeilut

Muut toimijat

Työterveyshuolto, 

työllisyyspalvelut

Paikallisyhdistykset, 

yritykset ja 

kansalaisopistot



Liikuntaneuvonnan nykytila 
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= Ei poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa (125 kpl = 43 %)                                                                 

Lähde: Liikkuva aikuinen, Liikuntaneuvonnan tila 2021

= Poikkihallinnollinen liikuntaneuvontahanke (33 kpl) = 11 %)

= Vakiintunut poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta (135 kpl = 46 %)

Liikuntaneuvonnan koordinointi nyt
1. Liikuntapalvelut n. 75%

2. Terveystoimi n. 25%

Liikuntaneuvojina toimivat
• kunnan liikuntapalveluiden liikuntaneuvoja/t

• usean kunnan liikuntapalveluiden yhteinen neuvoja

• terveystoimen liikuntaneuvoja tai elintapaohjaaja

• usean kunnan terveystoimen yhteinen liikuntaneuvoja 

tai elintapaohjaaja



Liiikuntaneuvonta yhdyspinnoilla 
-ohjeistus (okm)

- Liikuntaneuvonta osana 
elintapaohjausta

- Liikuntaneuvonnan 
palveluketjut

- Vastuujako
- Mittarit; vaikutukset ja 

vaikuttavuus
- Kirjaaminen
- Soveltava liikunta
- Move-mittaukset



Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla -ohjeistus 
Sisällysluettelo

▪ Johdanto 3

▪ Liikuntaneuvonnan määritelmä 4

▪ Liikuntaneuvonnan nykytila 5

▪ Liikuntaneuvonnan edistämisen taustalla 6

▪ Liikuntaneuvontaa ohjaavia suosituksia

▪ Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta uusissa 
sote-rakenteissa 8

▪ Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta 2023 9

▪ Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta yhdyspinnalla*    10

▪ Ohjautumisen reitit liikuntaneuvontaan 11

▪ Liikuntaneuvonnan palveluketju yhdyspinnassa*                12

▪ Liikuntaneuvojalle tärkeitä ominaisuuksia 13

▪ Liikuntaneuvojan toiminta yhdyspinnalla* 14

▪ Liikuntaneuvonnan kirjaaminen järjestelmiin 15-16

▪ Liikuntaneuvonnan kirjaaminen ja tilastointi yhdyspinnalla*   17

▪ Liikuntaneuvonnan arviointi 18

* Koostedia kustakin teemasta

▪ Liikuntaneuvonnan mittarit                                                            19

▪ Liikuntaneuvonnan todentaminen ja vaikuttavuustieto 20

▪ Liikuntaneuvonnan vaikutukset ja vaikuttavuus yhdyspinnalla* 21

▪ Sote-uudistuksen tuomat muutokset toimintaympäristöön           22

▪ Liikuntaneuvonnan yhdyspinnat 23

▪ Järjestöjen rooli liikuntaneuvonnan palveluketjussa                     24

▪ Yritysten rooli liikuntaneuvonnan palveluketjussa                        25

▪ Yhdyspintaan sijoittuvan toiminnan johtaminen                            26

▪ Soveltavan liikunnan yhdyspinta-asiat                                     27-28

▪ Soveltavan liikunnan toimintakenttä                                            29

▪ Move! –mittauksista liikuntaneuvontaan 30

▪ Mitä Move!-asioita kuuluu eri tahoille                                          31

▪ Liikuntaneuvonnan aineistoa                                                       33

▪ Linkit liikuntaneuvonnan edistämisen tausta-aineistoon             34                                            

▪ Työryhmän kokoonpano                                                              35



Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla –
ohjeistus sote-uudistuksen valmisteluun 
ja toimeenpanoon (okm)

• Ohjeistus on tarkoitettu kuntien käyttöön sote-uudistuksen 
toimeenpanossa.

• Liikuntaneuvonnan yhdyspintapalvelu toteutuu kunnan, hyvinvointialueen 
ja järjestöjen, sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä.

• Liikuntaneuvonta toteutuu yhdyspinnalla riippumatta siitä, onko 
vastuutaho kunnan liikuntapalvelut tai hyvinvointialue. 

• Olennaista on sopia toiminnan vastuut ja roolit selkeiksi kunnan ja 
hyvinvointialueen välillä.

• Kunnissa ja hyvinvointialueilla tulee nimetä ns. liikuntaneuvonnan 
vastinparit eli henkilöt, joilla on vastuullaan yhdessä liikuntaneuvonnan 
saumattomien palveluketjujen hoitaminen.



Liikuntaneuvonta osana 
elintapaohjausta
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Hyvinvointialueen 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Kunnan terveyttä 

edistävä 

hyvinvointipalvelu 

Liikuntaneuvonta on kuntalaisten terveyttä edistävä 

hyvinvointipalvelu ja osa hyvinvointialueen 

toteuttamaa ennaltaehkäisevää, hoitavaa ja 

kuntouttavaa elintapaohjausta.

Liikuntaneuvonta on keino ehkäistä kansansairauksia. 

Palvelu sisältää ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan 

ja liikkumisen lisäämiseen sekä muiden terveellisten 

elintapojen pariin. 

Tavoitteena on liikunnallinen elämäntapa. 

Pitkäaikaisena tavoitteena on parempi terveys ja 

elämänlaatu

Liikkuva aikuinen -ohjelma 2021



Ohjautumisen reitit liikuntaneuvontaan

Lapset ja nuoret

• Kouluterveydenhuolt
o ja Move! -
mittaukset

• Neuvola

• Sosiaalipalvelut

• Perhekeskukset

Opiskelijat

• Opiskelija-
terveydenhuolto

• Sosiaalipalvelut

Työikäiset

• Terveystarkastukset 
ja muut 
vastaanottokäynnit

• Sosiaalipalvelut

• Työterveyshuolto

Ikääntyneet

• Ikäkausitarkastukset

• Seniori-info

• Ennaltaehkäisevät 
kotikäynnit ja 
palveluohjaus

• Kotihoito

Otetaan liikkuminen 
puheeksi ja ohjataan 
liikuntaneuvontaan

Ammattilaisen ohjauksella 
askeleita arkeen

Liikuntaneuvonta koko 
elämänkaarella

Liikunnallinen 
elämäntapa tavaksi

Kunnan liikuntaneuvonta 

tai hyvinvointialueen liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta

Omatoiminen liikkuminen Ohjattu liikunta

Kunta, paikallisyhdistykset, kansalaisopistot, yritykset

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Nuorisopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto  Työllisyyspalvelut Järjestöt

Järjestöt Järjestöt Järjestöt Liikkujan Apteekit                                                                            

Liikkujan Apteekit           

Muut



Yhtenäiset mittarit!

• Liikuntaneuvonnan suositusten laadukkaat mittarit.                 
Mittaripaketti: prosessinarviointi (3), vaikutusten arviointi (4)

• Terveysarvomittarit; veren rasva-arvot, verensokeri (pitkäaikainen 
verensokeri, kolesteroli,) yms.

• Kohderyhmäkohtaiset mittarit

>> Kirjaaminen! Rajatut oikeudet.



Liikuntaneuvonnan todentaminen ja 
vaikuttavuustieto 

1. Palkataan 

liikuntaneuvoja   

2. Uudelleen-

organisoidaan 

liikuntapalveluja niin, 

että liikuntaneuvontaa 

voidaan toteuttaa.

Tuotetaan 

liikuntaneuvontaa 

valitulle 

kohderyhmälle

Kohderyhmä lisää

liikuntaa.

➢Omaksuu liikunnallisen 

elämäntavan

➢Muuttaa elintapojaan 

terveytensä kannalta 

suotuisemmiksi

Kohderyhmä välttyy 

pitkäaikaissairauden 

puhkeamiselta

➢ Terveys paranee

➢ Toimintakyky paranee

➢ Elämänlaatu paranee 

Panos

Resurssit kuten 

raha, henkilöstö, 

osaaminen, 

verkostot

Tuotos

Mittava tehty työ:

tunnit, kontaktien 

lukumäärä, kirjoitetut 

raportit, jne.

Vaikutus

Konkreettinen muutos 

ihmisissä tai 

rakenteissa: oppiminen, 

uudet asenteet, 

uudet käytännöt, 

lakimuutokset jne.

Vaikuttavuus

Ihmisten hyvinvointi ja 

yhteiskunnallinen hyöty: 

työllistyminen, 

terveet elinvuodet, 

kustannusten aleneminen, 

yhteisöllisyys jne.





Sote-uudistus liikkumisen edistämisen 
mahdollistajana (liikkuvaaikuinen.fi)

• Mahdollista edistää vaikuttavuuden arviointia 
soten vahvemman mukanaolon myötä.

• Käytäntöjen ja mittareiden yhtenäistäminen 
koko hyvinvointialueella.

• Uusi aktiivisempi kehittämisyhteistyö 
ammattilaisten kesken.

• Uudet kumppanuudet

• Liikunnallisen elämäntavan mm. 
liikuntaneuvonnan edistäminen vahvempana 
asiakirjoissa, kuten hyteraportoinnissa.

• Monipuolisemman, molempien 
organisaatioiden yhtenäisen viestinnän 
edistäminen.



Missä mennään 
valtakunnallisesti

Kumppanussopimukset
suunniteilla

Hyvinvointialueilla on 
koottu 

elintapaohjauksen 
palvelumalleja ja -

tarjotinta

Hyvinvointialueella  
rakennettu 

elintapaohjauksen 
koulutuskokonaisuuksia

Liikuntaneuvonta on 
kirjattu yhdeksi kunnan
strategiseksi valinnaksi

Kunnat siirtäneet
resursseja

liikuntaneuvontaa ja 
hyvinvointialueelle

palkattu elintapaohjaaja

Kirjaaminen on 
yleistynyt

(liikuntaneuvojan rajatut
oikeudet)

Mittareita pyritään
yhtenäsitämään

Liikuntaneuvonnasta
julkaistu kaksi tuoretta

tutkimusta(2022)



Liikuntaneuvonnan tila 2021
( Liikkuva aikuinen -ohjelma 2022)



Liikuntaneuvonta tulevaisuudessa -
mitä voimme tehdä ? 
(liikkuvaaikuinen.fi)

• Toimivat mallit esille! Toimivat palveluketjut esille! 

- valmistelijoiden viestinnässä, verkkosivuilla, mediassa jne.

• Liikunnan/liikkumisen positiiviset perustelut näkyväksi

• Vaikutusten ja vaikuttavuuden näkyvyys

- Liikuntaneuvonnan tuomat kustannussäästöt kunnille ja terveysvaikutukset kuntalaiselle

• Resurssien tarpeen näkyvyys

• Aktiivinen verkostotyö

• Eri suositusten käyttöönotto

• Arviointimateriaalin hyödyntäminen > vahvuudet ja kehittämiskohteet esille

• Kirjaamisen ja tilastoinnin tärkeyden näkyvyys

• Liikkumisen puheeksiotto: merkityksen korostaminen, kannustus, työkalujen levittäminen 
jne.

• Liikuntaneuvonnan näkyvyys hyvinvointiraportoinnissa.



Jo nyt toimivaa ei kannata särkeä 
tai piilottaa



Tulossa

• Vuoden viimeinen Etukeno –
verkkotapahtuma; 
Liikkumattomuuden 
kustannukset – liikkuvan 
kuntalaisen tuomat säästöt

• Liikuntaneuvonnan 
valtakunnallinen seminaari 
27-28.3.23, Tampere-talo
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