
Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuetta

Kuntien liikuntapalvelujen ja 
Varhan yhdyspinta

Minna Lainio-Peltola; liikunnan alatyöryhmän pj 
Anu Oittinen; Rajattomasti liikuntaa -koordinaattori



Miksi liikkumisen edistäminen tärkeää?

Elintavat
Arvioiden mukaan Suomessa 35 prosenttia kuolemista voidaan selittää 
käyttäytymiseen liittyvillä riskitekijöillä, kuten ravintoon liittyvillä riskeillä, 
tupakoinnilla, alkoholin käytöllä ja liikkumattomuudella.
Ylipaino ja lihavuus ovat yleistymässä suomalaisten aikuisten ja nuorten 
keskuudessa
Lähde: State of the Health in the EU (2021) - Suomi



Liikkumattomuuden kustannukset jättimäiset; 
voisiko käyttää toisinkin yhteiskunnassa?

Esim. Turun 
terveyden-
huollon 
menot
TP-20
743 M€
-> 3 % 22 M€
= vuotuinen 
säästöpotent
iaali



Liikkumiseen, terveyteen/toimintakykyyn 
liittyvät haasteet Varsinais-Suomessa 
(Lähde: Varsinais-Suomen-alueellinen-hyvinvointikertomus-2021.pdf )

Lapset ja nuoret

* Ylipaino: 
2-6 v. 22,2 %
7-12 v. 24,2 % 
13-16 v 24,7 % 
ammatilliset oppilaitokset 27,9 % 
lukiot 17,2 %

* Lihavuus: 
2-6 v 5,3 % 
7-12 v 6,5 % 
13-16 v 7,0 %

*Heikko fyysinen toimintakyky:

5. lk 37 %
8. lk 43 % (2020: 38 %)

* Keskinkertainen tai huono 
koettu terveys:

4.-5. lk 10,8 %
8.-9. lk 25 %
ammatilliset oppilaitokset 28,5 %
lukiot 25,5 %

Työikäiset

* Lihavuus (BMI ≥ 30):

24,1 % v. 2020 (2018: 21,6%)

Matala koulutus: 28,9 %
Keskitason koulutus 21,6 %
Korkeakoulutetut 16,6 %

* Liikunta ja toimintakyky: 

noin viidennes (22,6 %) 
työikäisistä ei harrasta lainkaan 
liikuntaa vapaa-ajalla ja 

* Keskinkertainen tai huono 
koettu terveys:

30,4 % 

Matala koulutus: 40,9 %
Keskitason koulutus 32,5 %
Korkeakoulutetut 29,3 %

Ikääntyneet

* Toimintakyky: 
yli 75-vuotiaista 29,1 %:llä
suuria vaikeuksia 500 m 
matkan kävelemisessä;
osuus on ollut selvässä 
nousussa edeltävään 
mittausvuoteen verrattuna

Joka kymmenes 75 –vuotta 
täyttänyt kokee suuria 
vaikeuksia itsestään 
huolehtimisessa

* Vapaa-ajan liikunta: 

yli 75-vuotiaista harrastaa 
vapaa-ajan liikuntaa yli 60 %

*Hyvä elämänlaatu: 

47 % yli 75-v

https://vshyvinvointialue.fi/content/uploads/2021/10/Varsinais-Suomen-alueellinen-hyvinvointikertomus-2021.pdf


Lainsäädäntöpohja (+ muut keskeiset ohjausdokumentit)

PERUSTUSLAKI: liikunta on jokaisen perusoikeus ja –palvelu

KUNTALAKI: asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen strategioissa ja 
toiminnoissa

LIIKUNTALAKI: eri väestöryhmien liikkumis- ja harrastusmahdollisuudet, 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, fyysisen toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja parantaminen, lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen 
tukeminen, liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen

KANSANTERVEYSLAKI: asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttajien 
tekijöiden seuraaminen, terveyden edistämistyö

TERVEYDENHUOLTOLAKI: väestön terveyden, hyvinvoinnin, työ- ja 
toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito, terveyserojen kaventaminen

YHDENVERTAISUUSLAKI: viranomaisten ja palvelujen tarjoajien 
velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

VAMMAISPALVELULAKI: vammaisen henkilön edellytysten edistäminen 
elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä 

ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
JÄRJESTÄMISESTÄ 612/2021

LAKI HYVINVOINTIALUEESTA 611/2021

Käypä hoito -suositus 2016 liikunnan käytöstä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa 
ja kuntoutuksessa, Lihavuuden käypä hoito- suositus 2021

UKK-instituutti, Liikkumisen suositukset 2019: kiteyttävät terveyden kannalta 
tarvittavan viikoittaisen liikkumisen määrän ja antavat esimerkkejä liikkumisen 
muodoista eri ikäisille

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus 2020: 
Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja 
omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen 
liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös ja sen toimeenpanosuunnitelma 2021: 
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030

OKM, STM, Likes: Liikuntaneuvonnan suositukset 2021; ohjaavat 
rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä yhtenäistämään 
neuvontaprosessin sisällön laatua 

OKM 6/2022: ohjeistus liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-
uudistuksen toimeenpanossa

STM/KTN/ Rakenteet ja menetelmät -jaosto/ Elintapaohjauksen työryhmä 
6/2022: ELINTAPAOHJAUKSEN TARKISTUSLISTA – työkalu elintapaohjauksen 
yhdyspintapalvelujen suunnitteluun ja valmisteluun



Käypä hoito –suositus liikunnan käytöstä sairauksien 
ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa Julkaistu: 13.01.2016

• Säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, 
lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien 
keuhkosairauksien, muistisairauksien, depression ja useiden syöpäsairauksien, 
ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen, tarvittaessa yhdistettynä muihin 
elintapamuutoksiin ja hoitoihin.

• Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja huono fyysinen kunto, erityisesti 
kardiorespiratorinen kunto, suurentavat ennenaikaisen kuoleman riskiä.

• Runsas istuminen on terveydelle haitallista.

• Oikein toteutetulla liikunnalla on vähän terveyshaittoja.

• Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on kysyä 
liikuntatottumuksista ja liikkumisesta, kirjata tiedot ja kannustaa liikkumaan.

• Lääkäri arvioi liikunnan vasta-aiheet ja sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet.

• Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset antavat yhteistyössä yksilölliset 
liikuntaohjeet ja seuraavat liikuntaohjelmien toteutumista.



OLOSUHTEET:
Monipuoliset, laajoja 
käyttäjäryhmiä yhden-
vertaisesti palvelevat 
liikunta- ja ulkoilupaikat, 
-alueet ja -reitistöt sekä 
arjen liikkumista 
tukevat kevyen 
liikenteen väylät

LIIKUNTATOIMINTA:
seurojen, yhdistysten ja 
yksityisen sektorin 
tuottamana/myös 
yhteistyössä kuntien 
kanssa.

AVUSTUKSET

KUNNAN SISÄINEN 
TOIMIALOJEN 
YHTEISTYÖ LIIKKUMISEN 
EDISTÄMISESSÄ

TIEDOLLA JOHTAMINEN/
ENNAKKOVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI

ESTEETTÖMYYDEN ja TURVALLISUUDEN 
edistäminen liikunta- ja ulkoilupaikoilla,  

esteettömyyskartoitukset ja 
toteutussuunnitelmat

SAAVUTETTAVUUDEN edistäminen 
liikuntapalveluista tiedottamisessa
-palveluohjaus (tiedotus, viestintä)

- tiedon selkeys ja helppo saatavuus
- esteettömyystiedoista tiedottaminen

MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTATOIMINTA 
1) tiedotetaan laajasti,  kaikki voivat osallistua, 
2) voidaan ohjata myös pienen huolen tasolla 
(liikkumattomuus riskitekijänä terveyden 
ylläpitämiseen), 3) edullista, eikä edellytä 
kilpailusitoutumista, 4) kuntien, seurojen, 
yhdistysten tai yksityisen sektorin tuottamaa: 
kuntien lasten ”liikuntamaat”, nuorten 
”passit”, kortit ym., työikäisten 
harrasteliikuntaryhmät ja –tuotteet, 
ikääntyneiden tasapaino-, lihaskunto- jne. 
ryhmät sekä etukortit ja rannekkeet, seurojen 
harrastetuotteet, testaukset ja muut 
”promootiotilaisuudet”

Toimivat palveluketjut soten ja kunnan liikuntapalveluiden välillä: keskeiset palvelujatkumon osat ja yhdyspintahaasteet 

LIIKKUMAAN ALOITTAMISEN TUKIPALVELUT
Motoriikkaryhmät, movetuki, 
ylipainoryhmät, yksilö- tai ryhmämuotoinen 
liikuntaneuvonta, sosiaalisperusteisten 
etutuotteiden palvelut, voima-
tasapainoryhmät

SOSIAALISIN PERUSTEIN MYÖNNETYT 
LIIKKUMISEN TUKIPALVELUT

- rannekkeet, kortit jne.
- harrastamisen tukeminen

KUNTA-
KOHTAISET 
RESURSSIT 
VAIHTELEVAT 
SUURESTI 
PALVELUJEN 
TUOTTAMI-
SESSA 
EIVÄTKÄ 
USEIMMITEN 
RIITÄ 
LÄHESKÄÄN 
KAIKKEEN

ASIAKKAAT 
EIVÄT 
OHJAUDU 
OLEMASSA 
OLEVIIN 
PALVELUIHIN: 
lähettämisen, 
seurannan ja 
kirjaamisen 
haasteet 
ratkaistava

Promootio (ennaltaehkäisy, hyviä elintapoja vahvistava)
Primääripreventio (pienen huolen taso, riskiin kohdistuva)

Sekundääripreventio (tuntuvan huolen taso, ongelmaan kohdistuva)
Tertiääripreventio (ei toimintakykyä palauttava, nykytil. ylläpito)

Kunnan liikuntapalveluiden perustehtävää: Sote / Hyvinvointialueiden tehtäväkenttää:

Asiakkaat asettuvat ja ohjautuvat jatkumolla eri kohdista ja suunnista

Palveluohjaus ja matalan kynnyksen 
palveluihin ohjaaminen

Soten elintapaneuvonnan palveluihin 
tai prosesseihin ja/tai soveltaviin 
liikuntapalveluihin ohjaaminen 

Neuvola-, 
kouluterveys-, 
opiskelu-, työikäisten 
ja ikääntyneiden 
tarkastukset 
Koulufysioterapia
Elintapaneuvonnan 
digiratkaisut 
Kuntoutuksen 
toiminta (ryhmäinfot, 
testipäivät)
Hyvinvointitori 
ym.liikkuva palvelu
Vanhusten avohuolto

Moto- ja moveseulat,
Neuvokas-ohjaus
Sos.perust. etukorttien
myöntäminen
Asiakasohjauspilotti, 
Terveyskylän polut ja 
painonhallintatalo, 
Kuntoutuksen ennalta-
ehk. ryhmätoiminta
Kaatumisenehkäisy-
ohjelma, 
Tasapainoryhmät

Kuntoutuksen 
motoriikkaryhmät
Koulufysioterapia
Onnikka-
painonhallintasovellut
Sosiaalinen kuntoutus
Unikoulumalli, Arkeen 
voimaa, Verkkopuntari
Terv.asemien yksilö- /
ryhmätoiminta
Kuntoutuksen yksilö- / 
ryhmätoiminta
Sos. kuntoutus
Tasapainokoulut
Erikoissairaanhoito

HUS painonhallintatalo
Vammaispalvelut
Vammaisavustajat
Vammaiskuljetukset
EU:n vammaiskortti

SOVELTAVAN LIIKUNNAN PALVELUT
LAJIEN SOVELLETTU HARRASTUSTOIMINTA

YHDYSPINTAHAASTEET:

VARSINAIS-
SUOMI

Eri syistä ja eritasoista 
tukea 

liikkumiseensa tarvitsevatPerusterveet omatoimisesti 
palveluja hyödyntävät

LIIKUNTANEUVONTA OSANA ELINTAPANEUVONTAA:

Liikkumisen puheeksiottaminen

LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN:



OLOSUHTEET: 
Monipuoliset, laajoja 
käyttäjäryhmiä yhden-
vertaisesti palvelevat 
liikunta- ja ulkoilupaikat, 
-alueet ja -reitistöt sekä 
arjen liikkumista 
tukevat kevyen 
liikenteen väylät

LIIKUNTATOIMINTA:
seurojen, yhdistysten ja 
yksityisen sektorin 
tuottamana/myös 
yhteistyössä kuntien 
kanssa.

AVUSTUKSET

KUNNAN SISÄINEN 
TOIMIALOJEN YHTEISTYÖ 
LIIKKUMISEN 
EDISTÄMISESSÄ

TIEDOLLA JOHTAMINEN/
ENNAKKOVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI

ESTEETTÖMYYDEN ja TURVALLISUUDEN 
edistäminen liikunta- ja ulkoilupaikoilla,  

esteettömyyskartoitukset ja 
toteutussuunnitelmat

SAAVUTETTAVUUDEN edistäminen 
liikuntapalveluista tiedottamisessa
-palveluohjaus (tiedotus, viestintä)

- tiedon selkeys ja helppo saatavuus
- esteettömyystiedoista tiedottaminen

MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTATOIMINTA 
1) tiedotetaan laajasti,  kaikki voivat osallistua, 
2) voidaan ohjata myös pienen huolen tasolla 
(liikkumattomuus riskitekijänä terveyden 
ylläpitämiseen), 3) edullista, eikä edellytä 
kilpailusitoutumista, 4) kuntien, seurojen, 
yhdistysten tai yksityisen sektorin tuottamaa: 
kuntien lasten ”liikuntamaat”, nuorten 
”passit”, kortit ym., työikäisten 
harrasteliikuntaryhmät ja –tuotteet, 
ikääntyneiden tasapaino-, lihaskunto- jne. 
ryhmät sekä etukortit ja rannekkeet, seurojen 
harrastetuotteet, testaukset ja muut 
”promootiotilaisuudet”

Toimivat palveluketjut soten ja kunnan liikuntapalveluiden välillä: keskeiset palvelujatkumon osat ja yhdyspintahaasteet 

LIIKKUMAAN ALOITTAMISEN TUKIPALVELUT
Motoriikkaryhmät, movetuki, 
ylipainoryhmät, yksilö- tai ryhmämuotoinen 
liikuntaneuvonta, sosiaalisperusteisten 
etutuotteiden palvelut, voima-
tasapainoryhmät

SOSIAALISIN PERUSTEIN MYÖNNETYT LIIKKUMISEN 
TUKIPALVELUT

- rannekkeet, kortit jne.
- harrastamisen tukeminen

KUNTA-
KOHTAISET 
RESURSSIT 
VAIHTELEVAT 
SUURESTI 
PALVELUJEN 
TUOTTAMI-
SESSA 
EIVÄTKÄ 
USEIMMITEN 
RIITÄ 
LÄHESKÄÄN 
KAIKKEEN

ASIAKKAAT 
EIVÄT 
OHJAUDU 
OLEMASSA 
OLEVIIN 
PALVE-
LUIHIN: 
lähettämisen, 
seurannan ja 
kirjaamisen 
haasteet 
ratkaistava

Promootio (ennaltaehkäisy, hyviä elintapoja vahvistava)
Primääripreventio (pienen huolen taso, riskiin kohdistuva)

Sekundääripreventio (tuntuvan huolen taso, ongelmaan kohdistuva)
Tertiääripreventio (ei toimintakykyä palauttava, nykytil. ylläpito)

Kunnan liikuntapalveluiden perustehtävää: Sote / Hyvinvointialueiden tehtäväkenttää:

Asiakkaat asettuvat ja ohjautuvat jatkumolla eri kohdista ja suunnista

Palveluohjaus ja matalan kynnyksen 
palveluihin ohjaaminen

Soten elintapaneuvonnan palveluihin 
tai prosesseihin ja/tai soveltaviin 
liikuntapalveluihin ohjaaminen 

Neuvola-, 
kouluterveys-, 
opiskelu-, työikäisten 
ja ikääntyneiden 
tarkastukset 
Koulufysioterapia
Elintapaneuvonnan 
digiratkaisut 
Kuntoutuksen 
toiminta (ryhmäinfot, 
testipäivät)
Hyvinvointitori 
ym.liikkuva palvelu
Vanhusten avohuolto

Moto- ja moveseulat,
Neuvokas-ohjaus
Sos.perust. etukorttien
myöntäminen
Asiakasohjauspilotti, 
Terveyskylän polut ja 
painonhallintatalo, 
Kuntoutuksen ennalta-
ehk. ryhmätoiminta
Kaatumisenehkäisy-
ohjelma, 
Tasapainoryhmät

Kuntoutuksen 
motoriikkaryhmät
Koulufysioterapia
Onnikka-
painonhallintasovellut
Sosiaalinen kuntoutus
Unikoulumalli, Arkeen 
voimaa, Verkkopuntari
Terv.asemien yksilö- /
ryhmätoiminta
Kuntoutuksen yksilö- / 
ryhmätoiminta
Sos. kuntoutus
Tasapainokoulut
Erikoissairaanhoito

HUS painonhallintatalo
Vammaispalvelut
Vammaisavustajat
Vammaiskuljetukset
EU:n vammaiskortti

SOVELTAVAN LIIKUNNAN PALVELUT
LAJIEN SOVELLETTU HARRASTUSTOIMINTA

YHDYSPINTAHAASTEET:

VARSINAIS-
SUOMI

Eri syistä ja eritasoista 
tukea 

liikkumiseensa tarvitsevatPerusterveet omatoimisesti 
palveluja hyödyntävät

LIIKUNTANEUVONTA OSANA ELINTAPANEUVONTAA:

Liikkumisen puheeksiottaminen

LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN:

OLEELLISTA:
• Riittävät henkilö-, osaamis- ja 
aikaresurssit yhdyspintapalvelujen

tuottamiseen, esim. 
liikuntaneuvontaan osana 
liikkumaan aloittamisen 

tukipalveluja

YHDYSPINNALLA 
OLEELLISTA:

• Vastinpalvelut
• Vastinparit

• Lähettämisen, 
kirjaamisen ja 

seurannan käytännöt 
ja toimenpiteet
• Tiedonkulku 

palveluista ja 
asiakkaista

• Liikunta- ja 
elintapaneuvonnan 

käsitteiden ja 
sisältöjen yhteinen 

ymmärrys

OLEELLISTA:
• Riittävät elintapaneuvonnan henkilö-, 

osaamis- ja aikaresurssit liikkumisen puheeksi 
ottamiseen, tarvittaviin soten 

elintapaneuvonnan prosesseihin / palveluihin 
ohjaamiseen sekä tarvittaessa ohjaamiseen 

kunnissa, järjestöissä ym. tapahtuvaan 
liikuntaneuvontaan



OLOSUHTEET: 
Monipuoliset, laajoja 
käyttäjäryhmiä yhden-
vertaisesti palvelevat 
liikunta- ja ulkoilupaikat, 
-alueet ja -reitistöt sekä 
arjen liikkumista 
tukevat kevyen 
liikenteen väylät

LIIKUNTATOIMINTA:
seurojen, yhdistysten ja 
yksityisen sektorin 
tuottamana/myös 
yhteistyössä kuntien 
kanssa.

AVUSTUKSET

KUNNAN SISÄINEN 
TOIMIALOJEN YHTEISTYÖ 
LIIKKUMISEN 
EDISTÄMISESSÄ

TIEDOLLA JOHTAMINEN/
ENNAKKOVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI

ESTEETTÖMYYDEN ja TURVALLISUUDEN 
edistäminen liikunta- ja ulkoilupaikoilla,  

esteettömyyskartoitukset ja 
toteutussuunnitelmat

SAAVUTETTAVUUDEN edistäminen 
liikuntapalveluista tiedottamisessa
-palveluohjaus (tiedotus, viestintä)

- tiedon selkeys ja helppo saatavuus
- esteettömyystiedoista tiedottaminen

MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTATOIMINTA 
1) tiedotetaan laajasti,  kaikki voivat osallistua, 
2) voidaan ohjata myös pienen huolen tasolla 
(liikkumattomuus riskitekijänä terveyden 
ylläpitämiseen), 3) edullista, eikä edellytä 
kilpailusitoutumista, 4) kuntien, seurojen, 
yhdistysten tai yksityisen sektorin tuottamaa: 
kuntien lasten ”liikuntamaat”, nuorten 
”passit”, kortit ym., työikäisten 
harrasteliikuntaryhmät ja –tuotteet, 
ikääntyneiden tasapaino-, lihaskunto- jne. 
ryhmät sekä etukortit ja rannekkeet, seurojen 
harrastetuotteet, testaukset ja muut 
”promootiotilaisuudet”

Toimivat palveluketjut soten ja kunnan liikuntapalveluiden välillä: keskeiset palvelujatkumon osat ja yhdyspintahaasteet 

LIIKKUMAAN ALOITTAMISEN TUKIPALVELUT
Motoriikkaryhmät, movetuki, 
ylipainoryhmät, yksilö- tai ryhmämuotoinen 
liikuntaneuvonta, sosiaalisperusteisten 
etutuotteiden palvelut, voima-
tasapainoryhmät

SOSIAALISIN PERUSTEIN MYÖNNETYT LIIKKUMISEN 
TUKIPALVELUT

- rannekkeet, kortit jne.
- harrastamisen tukeminen

KUNTA-
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ratkaistava

Promootio (ennaltaehkäisy, hyviä elintapoja vahvistava)
Primääripreventio (pienen huolen taso, riskiin kohdistuva)

Sekundääripreventio (tuntuvan huolen taso, ongelmaan kohdistuva)
Tertiääripreventio (ei toimintakykyä palauttava, nykytil. ylläpito)

Kunnan liikuntapalveluiden perustehtävää: Sote / Hyvinvointialueiden tehtäväkenttää:

Asiakkaat asettuvat ja ohjautuvat jatkumolla eri kohdista ja suunnista

Palveluohjaus ja matalan kynnyksen 
palveluihin ohjaaminen

Soten elintapaneuvonnan palveluihin 
tai prosesseihin ja/tai soveltaviin 
liikuntapalveluihin ohjaaminen 

Neuvola-, 
kouluterveys-, 
opiskelu-, työikäisten 
ja ikääntyneiden 
tarkastukset 
Koulufysioterapia
Elintapaneuvonnan 
digiratkaisut 
Kuntoutuksen 
toiminta (ryhmäinfot, 
testipäivät)
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Moto- ja moveseulat,
Neuvokas-ohjaus
Sos.perust. etukorttien
myöntäminen
Asiakasohjauspilotti, 
Terveyskylän polut ja 
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Kuntoutuksen ennalta-
ehk. ryhmätoiminta
Kaatumisenehkäisy-
ohjelma, 
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Kuntoutuksen 
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Onnikka-
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Unikoulumalli, Arkeen 
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Terv.asemien yksilö- /
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Kuntoutuksen yksilö- / 
ryhmätoiminta
Sos. kuntoutus
Tasapainokoulut
Erikoissairaanhoito

HUS painonhallintatalo
Vammaispalvelut
Vammaisavustajat
Vammaiskuljetukset
EU:n vammaiskortti

SOVELTAVAN LIIKUNNAN PALVELUT
LAJIEN SOVELLETTU HARRASTUSTOIMINTA

YHDYSPINTAHAASTEET:

VARSINAIS-
SUOMI

Eri syistä ja eritasoista 
tukea 

liikkumiseensa tarvitsevatPerusterveet omatoimisesti 
palveluja hyödyntävät

LIIKUNTANEUVONTA OSANA ELINTAPANEUVONTAA:

Liikkumisen puheeksiottaminen

LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN:

Silloinkin, kun liikuntaneuvonta toimii osana 
elintapaneuvontaa ja vastinpalvelu löytyy:

Asiakkaat eivät aina ohjaudu / päädy 
olemassa oleviin palveluihin

Lähettämisen
Seurannan
Kirjaamisen 

haasteet ratkaistava:
vastinparit ja -kanavat

Tieto tukipalveluun osallistumisesta -> 
kirjaaminen ja seuranta

Tieto pois jäämisestä -> yhteydenotto 
asiakkaaseen

Tieto liikkumaan aloittamisen 
tukipalveluun lähettämisestä



Liikunnan alatyöryhmässä määritelty
minimipalvelut
• Vastinpalvelut hyte-jatkumon perusajatuksella

1) ennaltaehkäisystä korjaavaan toimintaan

2) soten ja kunnan liikuntapalveluiden välillä ja

3) ikäryhmittäin

• Tavoitteena ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen ja elintavoista 
johtuvien pitkäaikaissairauksien kasvun pysähtyminen ja liikkumisen 
lisääntyminen

• OBS! Sote-puolelle tehty minimipalveluiden alustavan määrittelyn 
tarkennus tulee olemaan Varhan tulevaa tehtävää osana elintapaohjauksen 
palvelujen määrittelyä 



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Liikunnan 
peruspalvelut 
(olosuhteet, 

seuratoiminta, 
koululaisten 

harrastaminen..)

Neuvola- ja 
kouluterveys-
tarkastukset

KouluFysioterapia

Digiratkaisut

Lasten 
motoriikkaa 

tukeva toiminta, 
Move-

tukitoimet

Ylipainoisille 
soveltuva 
toiminta

Sosiaaliperustei
nen toiminta

Moto-seulat; 
Move-

hyödyntäminen

Neuvokas-ohjaus 

Sosiaalisin 
perustein 

myönnetyt 
liikkumisen 

tukipalvelut

Kuntoutuksen  
motoriikka-

toiminta

KouluFysioterapia

Liikunnan 
soveltavat 
palvelut

Kunta Varha Kunta Varha Varha Kunta



Työikäisten palvelut

Liikunnan 
perus-

palvelut 
(olosuh-

teet, 
matalan 
kynnyk-

sen 
palvelut)

Työterveyden-
huollon, työttömien  
terveystarkastukset

Elintapaneuvonnan 
digiratkaisut: 

Omaolon 
terveystarkastus ja 

hyvinvointi-
valmennus

Yksilö- tai 
ryhmämuotoinen 
liikuntaneuvonta

Ylipainoisille 
soveltuva toiminta

Sosiaaliperusteine
n toiminta (esim. 
Kimmoke, Virkisty 

virtaa, Let’s go)

Terveyskylän polut

Terveyskylän 
painonhallintatalo 

Kuntoutuksen 
ennaltaehkäisevä 

ryhmätoiminta

Sosiaalisin perustein 
myönnetyt 
liikkumisen 

tukipalvelut

Onnikka-

Painonhallintasovellus

Unikoulumalli

Arkeen voimaa

Terveysasemien yksilö-
tai ryhmätoiminta 

(esim. ylipainoisille)

Kuntoutuksen yksilö- / 
ryhmätoiminta

Sosiaalinen kuntoutus

Liikunnan 
soveltavat 
palvelut

Kunta Varha Kunta Varha Varha Kunta



Opetusministeriöltä ohjeistus
liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-
uudistuksen toimeenpanossa 6/2022



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



Ikääntyneiden palvelut

Liikunnan 
peruspalvelut 
(olosuhteet, 

matalan 
kynnyksen 
palvelut)

Seniorineuvolat, 
terveystarkastukset

Palveluohjaus

Hyvinvointitori

Kuntoutuksen 
toiminta esim. 
ryhmäinfot ja 

testipäivät

Vanhusten 
avohuollon toiminta 

esim. palvelukes-
kuksissa

Voima-
tasapainotoimi

nta

Yksilö- tai 
ryhmäliikunta-

neuvonta

Sosiaaliperuste
inen toiminta 

Kaatumisen 
ehkäisy-ohjelman 

toimenpiteet

Tasapainoryhmä-
toiminta

Tasapainokoulut 
yms. 

kuntoutuksen 
toiminta

Liikunnan 
soveltavat 
palvelut

Kunta Varha Kunta Varha Varha Kunta



Ikääntyneiden 
liikunta

Kunta

Turku

Vesiliikunta

Kuntosalihar-
joittelu

Ulkoliikunta

Sisäliikunta
Toimintaky
kykuvaus

Hyvä 
toimintakyky 

Keskiviikkoisin 
klo 18 

Tuolijumppa

Ilmoittautumi
s-ohjeet, €

Esim. 

”65 + 
Vesiliikuntaryhmä, 45 
min

Fysioterapeutin ohjaamassa 
ryhmässä keskitytään 
lihasvoima-
ja liikkuvuusharjoituksiin. 
Tunti alkaa lyhyellä 
alkulämmittelyllä, jota 
seuraa 30 minuutin 
työosuus. Lopuksi tehdään 
kevyet loppuverryttelyt. 
Liikkeet tehdään vapaassa 
vedessä sekä hyödyntäen 
altaan seinäkaidetta tai 
kelluttavia 
apuvälineitä. Altaan syvyys 
1-3 metriä.

Ohjaaja ohjaa tunnin altaan 
reunalta ja osallistujat 
liikkuvat vedessä 
omatoimisesti. Tunnilla 
tehtävät harjoitteet voi 
tehdä kevyesti tai reippaasti 
oman kuntotason 
mukaisesti.

Allasalue ei ole esteetön.

ma 18.9.-15.12.2022 klo 12-
12.45
hinta: 95 €
Esimerkkiuimahalli, 
uimahallinkatu 15
järjestäjä: esimerkkiyhdistys

Ilmoittaudu tästä tai 
soittamalla nro …”

Hieman 
alentunut 

toimintakyky

Alentunut 
toimintakyky

Masku Sisäliikunta

Hakutoiminnot
Suora hakutoiminto
esim. 
• keskiviikko
• aamupäivä 
• salo
• apuväline
• sairausryhmä

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Polku:
1. Valitaan ikääntyneiden liikunta
2. Valitaan kunta, jossa halutaan liikuntaan osallistua
3. Valitaan liikuntamuoto
4. Valitaan omaan toimintakykyyn sopiva kuvaus
5. Valitaan itselle sopiva liikunnan taso (nämä tiedot avattuna selkeästi etusivulla väreittäin)
6. Katsotaan kalenterista sopiva ajankohta, tarkka kuvaus ryhmästä sekä ilmoittautumisohjeet
Tai
6. Käytetään suoraa hakutoimintoa etusivulla

6. 

7. 

Minimipalvelujen määrittelyn lisäksi tärkeää miettiä palvelujen yhtenäistä
kuvausta, jotta mm. eri toimintakyvyn omaaville löytyy oikeat palvelut
- luokittelua mietitty järjestöedustajien johdolla yhdessä kuntaedustajien kanssa



Tarvitaan paikallista tietoa johtamisen 
ja päätöksenteon tueksi

• Liikkumattomuuden kustannukset kunta-, seutu- ja aluetasolla on 
merkittävä liikunnan indikaattori: tällä hetkellä liikkumattomuuden 
kustannukset kasvavat

• Tämän lisäksi tarvitsemme riittävästi indikaattoritietoa liikunnan 
edellytysten ja vaikutusten kehittymisestä

• Rajattomasti liikuntatietoa –alusta kerää kunta-, seutu- ja aluetasolla 
yhteen Lounais-Suomen tiedot ja pitää ne jatkuvasti ajan tasalla

• Päättäjille tiedotetaan LiikuntAsiaa-uutiskirjeellä ajankohtaisista 
liikunta-asioista

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmViY2E4OTYtNGM5Ni00Njk3LThlM2QtOTFiZmVkNTc2YjM3IiwidCI6IjIzYzA4MTczLTAxMDAtNDJlYS04OWI2LTBlZWRjOTk2ZWJkOSIsImMiOjh9


Tarvitaan tietoa johtamisen ja 
päätöksenteon tueksi



Tarvitaan tietoa johtamisen ja 
päätöksenteon tueksi



Tarvitaan tietoa johtamisen ja 
päätöksenteon tueksi



Tarvitaan tietoa johtamisen ja 
päätöksenteon tueksi



2023 toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet
• Henkilöresurssin (1 htv) osoittaminen liikkumisen edistämisen 

koordinointiin hyvinvointialueella elintapaohjauksen tiimiin
➢ vastinparipalvelujen kokonaiskehittämiseksi henkilö, jonka kanssa kunnat (itsenäisesti ja esim. 

Rajattomasti liikuntaa -verkoston kautta) voivat edistää eri kohderyhmien palveluja ja jotta 
liikuntaneuvonnan kehittäminen osana soten elintapaneuvontaa voi edistyä

➢ rakenteiden, vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittäminen eri toimijoiden ja kumppanien (kunnat, 
järjestöt, yhdistykset, alueelliset toimijat ym.) kanssa -> yhteisten palveluketjujen määrittely 
vastinpalvelu ja -pariperiaatteella

➢ yhteistyön rakentaminen HVA:n sisällä mm. yhdyshenkilöverkoston rakentaminen, jossa tavoitteena 
”Liikuntaneuvonnan kehittäminen osana soten elintapaneuvontaa”

➢ tietojärjestelmien kehittäminen kattamaan liikkumisen tukipalveluihin ohjaaminen; lähettäminen, 
kirjaaminen, seuranta, asiakaskontaktointi

• Liikunnan yhdyspintapalveluiden kartoitus ja kehittämistarpeen arviointi kunnissa
➢ kunnat itsenäisesti sekä yhteistyössä keskeisten hankkeiden ja Rajattomasti liikuntaa –

kumppanuusverkoston kanssa
➢ keskeiset hankkeet: 1) Toimintakykyisenä ikääntyminen (ikääntyneet), 2) Monialaisen hyte-

palvelukonseptin kehittäminen, RRP-hanke (työikäiset) ja 3) Perhekeskustoimintamalli (lapset, nuoret, 
perheet)

➢ kartoituksen hyödyt:
➢ luo pohjaa yhteiselle alustalle, josta asiakas itse tai elintapaneuvontaa antava löytää 

sopivia palveluja segmentoiduille asiakastarpeille
➢ tuottaa tietoa palveluiden laadullistamisesta ja yhtenäistämisestä sekä siitä, minkä osa-alueiden 

yhteiskehittämiseen pitäisi panostaa
➢ luo pohjaa yhteisille hankehakemuksille



Liikuntapalvelut ja –neuvonta osaksi 
hyvinvointialueen 
yhdyspintapalvelukokonaisuutta 

LIIKUNTAPALVELUT JA -
NEUVONTA OSANA 

YHDYSPINTAPALVELU-
KOKONAISUUTTA

TYÖIKÄISTEN PALVELUT
Monialainen hyte-palvelukonsepti
• kokoaa terveys- ja sosiaaliperusteiset palvelut
• palvelukartoitus ja 

ryhmäliikuntaneuvonnan toimintamalli (kunnat 
yksin tai yhdessä)

Työikäisten palveluiden valmistelulautakunta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT
Toimintakykyisenä ikääntyminen

Ikääntyvien palveluiden valmistelulautakunta

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT
Perhekeskustoimintamalli
• palvelut monialaisesti: terveys- ja 

sosiaaliperusteiset palvelut

Lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunta

Palvelutietojen yhtenäinen 
kokoaminen (kuntien, seurojen, 
yhdistysten palvelut)
• Palvelutietovaranto (PTV) -> 

tietojen hyödyntäminen muilla 
verkkosivuilla

Hyvinvointialueen ja 
kunnan strateginen 
yhteistyö 

HYTE-jaosto??

Tiedonkulku asiakkaasta:
• HVA-kunta-HVA
• asiakasjärjestelmät

Seuranta ja tiedolla 
johtaminen
• Yhtenäiset käytännöt 

(Rajattomasti 
liikuntatietoa)

(Ke 8.2.2023 klo 9-11)

(Ke 15.2.2023 klo 9-10)(To 1.12.2022 klo 9-10.30)

(Ke 11.1.2023 klo 9-11)

Teams-tilaisuuksia, joihin kutsu RL-
verkostosta kunnan liikuntatoimelle, 
joka voi jakaa kunnassa eteenpäin.



Lopuksi

• Liikkumisen edistämisellä ja muulla ennaltaehkäisevällä 
työllä vahvat perusteet olla merkittävä tekijä HVA-työssä

• Kehittämishaasteita riittää: palvelujen kartoitus ja 
kehittäminen, palvelualusta(t), asiakasjärjestelmä(t)

• Tärkeää, että myös resursseja kanavoidaan tämän tärkeän 
yhdyspinnan rakentamiseen ja kehittämiseen


