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Liikuntaneuvonnan 
valtakunnalliset suositukset
https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-
content/uploads/2021/03/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf



Laatineet
Liikkuvan aikuisen
koordinoima
asiantuntijafoorumi

SISÄLTÖ:

• Perustelut suositusten laatimiselle

• Suositusten kohderyhmät

• Liikuntaneuvontaprosessi

• Lähtökohdat

• Neuvojan ominaisuudet

• Tavoitteet

• Sisältö

• Menetelmät

• Liikuntaneuvonnan palveluketju

• Arviointi

Liikuntaneuvonnan 
valtakunnalliset 
suositukset



Mitä?

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan 
kehittämistä kuntiin ja maakuntiin. 

Suositukset. ohjaavat liikuntaneuvonnan palveluketjun rakentamista sekä 
neuvontaprosessin sisällön laadun yhtenäistämistä

Suositusten avulla houkutellaan ja innostetaan uusia kuntia ja ammattilaisia mukaan 
käynnistämään, kehittämään ja vakiinnuttamaan liikuntaneuvontaa. 

Suositukset pohjautuvat tutkimuksiin ja kenttätyöstä saatuihin hyviin käytäntöihin ja 
kokemuksiin.  



Liikuntaneuvonnan 
prosessi



Liikuntaneuvonnalle tärkeitä 
lähtökohtia 
• Asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys

• Vuorovaikutuksellisuus 

• Tavoitteellisuus

Liikuntaneuvontaa toteuttavalla 
ammattilaisella tulee olla laajaa tietämystä 
liikkumisen terveysvaikutuksista ja vähäisen 
liikkumisen terveyshaitoista sekä 
ymmärrystä käyttäytymisen 
muutosprosessista



Prosessin sisältö

• Useita tapaamiskertoja, kesto useimmiten 6-12kk

• Sisältää seuraavat vaiheet
• Lähtötilanteen arviointi (Arvioi/Ask)

• Tiedonvaihto (Anna tietoa/Advice)

• Tavoitteen asettelu (Aseta/Assess/Agree)

• Suunnitelman tekeminen (Auta/Assist)

• Seuranta ja palautteen antaminen 
(Aikatauluta/Arrange)

• Muistettava lähtökohdat! Ja tavoitteet! 

Viiden A:n malli



Liikuntaneuvonnan
palveluketju



Palveluketju on kaikkien juttu

Palveluketju tuo 
näkyväksi toiminnan.

Tehokas keino 
tavoittaa terveytensä 
kannalta liian vähän 

liikkuvat ja ohjata 
heidät liikunnallisen 

elämän pariin.

Liikuntaneuvonnan 
palveluketjun 

yhteistyökäytännöistä 
tulee sopia toimijoiden 

välillä.  

Palveluketjun toimijoilla 
on oma roolinsa ja 

sovitut käytännöt, jotta 
laadukas ja saumaton 
palveluketju onnistuu.



Liikuntaneuvonta on osa 
elintapaohjausta

(Maakunnan) sosiaali-

ja terveyspalvelut

Kunnan 

ennaltaehkäisevät/hyvinvointi-

palvelut 
Liikkuva aikuinen



Arviointi



Prosessin 
toteuttamisen ja 
neuvonnan 
vaikutusten 
arviointi

Prosessin toteutumisen arvioinnin osa-alueet ovat                                    
1) kohderyhmän tavoittaminen,                                                                          
2) asiakkaiden sitoutuminen,                                                                           
3) liikuntaneuvonnan vaiheiden toteuttaminen,                                           
4) liikuntaneuvonnan hyödyllisyys. 

Neuvonnan vaikutusten osa-alueet ovat                                         
1) liikuntaneuvonnan vaikutus pystyvyyteen muuttaa 
liikkumistottumuksia,                                                          
2) vaikutus liikkumiseen,                                                                                   
3) vaikutus paikallaanoloon. 

Suositus pitää sisällään arvioitaviin osa-alueisiin 
määritellyt mittarit.

Suositus pitää sisällään laadullisen kirjaamisen ja 
tilastoinnin



Liikuntaneuvonnan 
valtakunnalliset 
kuulumiset



Valtakunnallinen selkänoja 
liikuntaneuvonnan kehittämisen tukena

1. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin LIPOKOn
toimintasuunnitelmassa varmistetaan saumattomien 
palveluketjujen ja yhdyspintojen toimivuus 
elintapaohjauksessa ja liikuntaneuvonnassa uusissa SOTE-
rakenteissa.

2. LIPOKOn alatyöryhmä Liikuntaneuvonnan palveluketjut 
osana elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa –
alatyöryhmä.

3. Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja 
menetelmät -jaosto. Tavoitteena hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden toimenpidesuunnitelman vahvistaminen ja 
jalkauttamisen toteutus. 

4. Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät 
-jaoston Elintapaohjauksen yhdyspintapalvelun tiekartta -
pienryhmä on aloittanut.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/18457c06-8c2f-47b2-98d8-08bc5eea256f/d33e1561-cd3c-49ce-8768-0206690b92a2/SUUNNITELMA_20210602062256.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162913/VN_2021_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y


AJANKOHTAISTA

Liikuntaneuvonnan vaikutustavoite

Kaikissa Suomen kunnissa on suositusten 
mukaista liikuntaneuvontaa vuoteen 2025 
mennessä. Nyt 160 kuntaa.

• Maksuton Etukeno -verkkotapahtuma: 
Ilmoittautuminen Liikuttaako liikkuminen 
terveydenhuollossa? 4.11. klo 10

• Liikuntaneuvonnan suositukset kuntiin 3/2021

• Liikuntaneuvonnan itsearvioinnin työkalu 
kuntien käyttöön 10/2021

• Liikuntaneuvonta.fi verkkosivu

• Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketjujen 
kehitystyö työllisyyspalveluiden, liikuntatoimen 
ja soten kanssa.

• Kuntien starttifoorumi (6kk) uusille 
liikuntaneuvonnalle kunnille. 

• Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumi kunnille, 
joissa liikuntaneuvonta jo vakiintunut palvelu.

• Päättäjäviestintä

• Koulutukset 

• Liikuntaneuvonnan koulutuskalenteri, 
materiaalipankki, aktiivinen viestintä ja some

https://liikkuvaaikuinen.fi/ajankohtaista/liikuttaako-liikkuminen-terveydenhuollossa/


LAOn syksyn selvitykset

• Liikuntaneuvonta – kunnan käyttämätön palvelu -selvitys, 10/21

• Etäliikuntaneuvonnan toteutus kunnissa korona-aikana-selvitys 11/2021

• Liikunnan ja liikuntaneuvonnan asema työterveydenhuollossa -selvitys

12/2021



KIITOS!

• Sari Kivimäki 
sari.kivimaki@liikkuvaaikuinen.fi, 

040 0247 444

Ollaan yhteydessä!


