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LIIKUNTANEUVOJAN TYÖKALUT 
 

Päijät-Hämeen liikuntaneuvojilla on mahdollisuus hyödyntää Päijät-Hämeen 

Liikunnan ja Urheilun koostamaa materiaalipankkia. Materiaalipankki on sähköinen 

kansio, jonka halutessaan jokainen voi ladata käyttöönsä ja päivittää 

omanlaisekseen. Tiedostoja voi vapaasti käyttää (vai logon kanssa?). 

Materiaalipankissa löytyy mm. seuraavat: 

 

1) Liikuntaneuvonta työnä 

- Perehdytyskansio sekä siinä mainittuja tiedostoja ja sisältöjä 

2) Työkalut asiakastyöhön 

- Vastaanotolla ja asiakastyössä hyödynnettäviä materiaaleja teemoittain 

3) Koulutus, luennot, testaus, tapahtumat 

- Apuvälineitä ja työkaluja otsikon aiheisiin liittyen 

4) Itseopiskelumateriaalia 

- Valmiita materiaaleja itseopiskelua varten, mm. Vesote- koulutuksesta 

5) Esitteet ja markkinointi 

- PHLU:n yhteisen liikuntaneuvonnan markkinointimateriaalit, ennen 

käyttöä tutustu graafiseen oppaaseen 

Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja niitä on suositeltavaa käyttää oman kunnan 

materiaaleissa, kuten esim. tapahtumaesitteissä  

 

Perehdytysoppaan ohella voit pitää auki sähköistä 1) Liikuntaneuvonta työnä -

kansiota. Perehdytysoppaassa viitataan siellä oleviin tiedostoihin mm. 

Liikuntaneuvojan muistilistassa ja kirjaamisen kohdissa. Viittaukset tunnistat aina 

*merkistä ja kursivoidusta tekstistä.  



 

 

 

LIIKUNTANEUVOJAN MUISTILISTA 
 

 

KUNTA TYÖNANTAJANA 

 Tiedän roolini liikuntaneuvojana 

 Tunnen liikuntaneuvonnan prosessin, palveluketjumallin 

   Olen lukenut mahdollisen hanketukihakemuksen ja olen tietoinen sen 

tavoitteista 

   Olen esitellyt itseni, koonnut yhteystiedot ja ottanut yhteyttä 

moniammatillisiin yhteistyökumppaneihin *Ohjeistus TK henkilökunnalle 

   Paikkakunnallani on perustettu säännöllisesti toimiva moniammatillinen 

liikuntaneuvonnan kuntatyöryhmä ja /tai ohjausryhmä 

   Olen tietoinen yksikköni käytänteestä tiedonvälityksen suhteen 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ (PHHYKY) 

Yleiset käytännön asiat terveysasemalla 

   Tiedän lähimmän tuki- ja/tai yhteyshenkilöni terveysasemalla  

  sekä liikuntaneuvonnan vastuulääkärin 

   Olen saanut avaimen, vastaanottohuoneen ja tiedon pysäköinnistä   

   Minut on perehdytetty terveysasemani henkilökunta- ja muihin tiloihin 

   Sairastapauksen sattuessa tiedän, mihin numeroon otan yhteyttä  

(terveysasemani VIRVE eli viranomaispuhelin, vo-aikojen peruminen/siirto) 

   Tiedän turvallisuudesta vastaavan henkilön ja yhteystiedot 

   Olen saanut perehdytyksen turvallisuussuunnitelmaan (palo- ja 

pelastussuunnitelma, turvallisuuskävely, EA-koulutukseen osallistuminen, 

työhuoneessani mahdollisesti olevan hälytysjärjestelmän käyttöön opastus) 

 

 

 



 

 

 

 

Effica LifeCare -potilastietojärjestelmä, kirjaaminen LIIKUN-lehdelle 

 Olen saanut tunnukset ja käyttöoikeudet työhuoneeni tietokoneeseen  

sekä Effica LifeCare -potilastietojärjestelmään 

   Olen tietoinen kirjaamiskäytänteistä *Kirjaaminen 

   Minulle on järjestetty Effica LifeCare -käyttökoulutus 

   Olen tutustunut *Liikuntaneuvojien Effice LifeCare -käyttöoppaaseen 

 kirjaaminen LIIKUN-lehdelle ja tilastointi potilastietojärjestelmään 

 Liikuntaneuvonnan *Prosessikuvaus ja kirjaaminen yhteisen mallin 

mukaisesti Päijät-Hämeen alueella 

 *ARK-lomake 

 *Sähköinen asiointi 

   Olen tietoinen vaitiolovelvollisuudestani (potilastietoturvallisuus) 

   Olen tietoinen LIIKKUMIS-lähetekäytännöstä paikkakunnallani: sähköinen / 

paperinen, mihin toimitan ja mistä noudan lähetteen 

   Tiedän ATK-tuen ja Effica LifeCare potilastietojärjestelmän sovellustuen 

yhteystiedot (esim. ongelma sisäänkirjautumisessa, sovellusongelma jne) 

   Minulla on LIIKUN-lehdelle kirjaamisen ja tilastoinnin tukihenkilön yhteystiedot 

(koulutuksen jälkeen, tarpeen mukaan) 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY 

  Hyödynnän PHLU antamaa tukea omassa työssäni  

  Osallistun PHLU järjestämiin moniammatillisiin verkostotapaamisiin ja 

koulutuksiin  

   Osallistun liikuntaneuvonnan moniammatilliseen kehittämiseen Päijät-

Hämeen alueella 

 

OMA MUISTILISTANI 

   _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 



 

 

 

Liikuntaneuvonnan palveluketju 

  

Liikuntaneuvonnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnassa/maakunnassa toimivien eri 

toimijatahojen rajat ylittävää yhteistyötä. Palveluketju muodostuu yhtäjaksoisista tai 

peräkkäisistä palveluista, jotka muodostavat asiakkaan näkökulmasta saumattoman 

kokonaisuuden. Liikuntaneuvonnan palveluketjusta käytetään myös termiä liikunnan 

palveluketju. 

  

 

 

 

Henkilökohtainen liikuntaneuvonta on osa liikuntaneuvonnan palveluketjua, jossa 

terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnistetaan, tavoitetaan ja heitä 

kannustetaan terveellisten elintapojen pariin. Liikuntaneuvonta on yksilöön 

kohdistuvaa terveyden edistämistä ja se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja 

hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonta on aina 

määritelty prosessi, joka sisältää tavoitteita ja seurantaa. Liikuntaneuvonta voidaan 

toteuttaa myös ryhmämuotoisena. 

 

 

-    



 

 

 

LIIKUNTANEUVONNAN PALVELUKETJU 
LAHDESSA (esimerkki) 
Poikkihallinnollisen, moniammatillisen yhteistyön tavoitteena edistää kuntalaisten 

terveellisiä elämäntapoja liikunnallisin keinoin.  

Lahden liikuntaneuvonnan palveluketjuun kuuluvat vahvasti Päijät-Hämeen Liikunta ja 

Urheilu ry (liikuntaneuvoja), Lahden liikuntapalvelut (liikuntaneuvontapalvelun ostaja) 

sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä/ Harjun terveys (liikuntaneuvonnan 

vastaanottotilat ym.). 

Lahden liikuntaneuvonnan kuntatyöryhmä koostuu moniammatillisen yhteistyön 

osapuolista (PHLU, Lahden liikuntapalvelut, PHHYKY/ Harjun terveys) ja se kokoontuu 

3-4 kertaa vuosittain (alkuvuosi, loppukevät, alkusyksy, loppuvuosi).  

 

Alla kuvattuna liikuntaneuvonnan palveluketju Lahdessa:  

 

 



 

 

 

Lisätietoa liikuntaneuvonnasta: 

 

Liikuntaneuvonta.fi    

Hyödyllistä tietoa ja materiaalia liikuntaneuvonnan tueksi, niin liikuntaneuvojille kuin 

päättäjille. Ammattilaisen materiaalipankista voi suoraan ladata työkaluja 

vastaanotolle. Myös yksilö voi saada hyödyllistä tietoa palveluntarjoajista sekä lukea 

muiden elämäntapamuutoksista tarinoita. Sivustolta löytyy myös v. 2021 julkaistut 

liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset.  

Liikkuva aikuinen –ohjelma  

Liikkuva aikuinen –ohjelman strategia on luotu vuosille 2020–2025. Ohjelman 

tarkoitus on, jotta ne 80 prosenttia työikäisistä, jotka eivät liiku terveytensä kannalta 

tarpeeksi, liikkuisivat omaksi ilokseen ja hyvinvoinnikseen. 

Strategiassa on kaksi päätehtävää: 

1) Lisää liikettä työelämään: Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja 

riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan 

hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle 

ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen 

hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja. 

 

2) Laadukas liikuntaneuvonta yksilön tukena: Kuntia kannustetaan tarjoamaan 

liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että suositusten mukaista 

liikuntaneuvontaa on saatavilla jokaisessa kunnassa. Terveytensä kannalta 

liian vähän liikkuvat tavoitetaan mm. terveydenhuollossa, ja 

liikuntaneuvonnan palveluketjut ulottuvat kunnan liikuntapalveluihin sekä 

paikallisjärjestöjen toimintaan. Liikuntaneuvonta on osa kunnan hyvinvoinnin 

palvelutarjotinta. 

Tutustu tarkemmin: Liikkuva aikuinen  

 

 

 

https://liikuntaneuvonta.fi/
https://liikkuvaaikuinen.fi/


 

 

 

 

Liikkujan Apteekki osana liikunnan palveluketjua 

Apteekit ovat tärkeä osa liikunnan palveluketjua ja apteekit tavoittavat arjessaan 

myös paljon asiakkaita, jotka eivät välttämättä ohjaudu muihin terveyspalveluihin. 

Näin ollen potentiaali liikuntatietouden levittämiseen ja liikuntapalveluihin  

ohjaamiseen on apteekissa suuri. 

Liikkujan Apteekkeja on Suomessa jo yli 200, ja tunnistat ne apteekin ovessa tai 

ikkunassa olevasta tarrasta. Liikkujan Apteekeissa henkilökunnalle on annettu 

koulutusta siitä, mikä on terveysliikunnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja 

hoidossa. Jokainen Liikkujan Apteekki toteuttaa toimintaa itselleen sopivalla tavalla, 

omista lähtökodistaan. 

Tutustu tarkemmin Liikkujan Apteekkeihin tästä  

 

  

https://liikkujanapteekit.fi/neuvoja-liikkujan-apteekista/
https://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki


 

 

 

YHTEYSTIEDOT 
Esimerkkejä ja ehdotelma moniammatillisista yhteystiedoista.  

 

KUNTA JA LIIKUNTAPALVELUT 

liikunnanohjaajat 

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

liikuntapäällikkö, liikuntatoimenjohtaja  

Nimi Puh Sp 

 

liikuntasihteeri   

Nimi Puh Sp 

 

muut tärkeät yht.tiedot   

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Vastuualue 

Puh Sp 

 

Kuntatyöryhmän jäsenet 

Nimi 

 
Toimenkuva 

 
Työnantaja 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Toimenkuva 

 
Työnantaja 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Toimenkuva 

 
Työnantaja 

Puh Sp 

 



 

 

 

PHHYKY, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 

Lähin tuki- yhdyshenkilöni terveysasemalla 

Nimi 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

VIRVE viranomaispuhelin (HUOM ainoastaan sis. käyttöön esim. sairastapaukset) 

Toimisto Puh 

Turvallisuudesta vastaava henkilö terveysasemalla 

Nimi 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Turvallisuussuunnitelmaan perehdyttävä henkilö terveysasemalla 

Nimi 
 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Vahtimestari 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Terveysaseman työtietokone ja Effica Life Care potilastietojärjestelmä 

Työtietokoneen AD-tunnukset 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Effica LC -potilastietojärjestelmän tunnukset 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Effica LC -potilastietojärjestelmän käyttökouluttaja 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Effica LC -potilastietojärjestelmän tukihenkilö koulutuksen jälkeen 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Effica LC -potilastietojärjestelmän sovellustuki 

Sovellustuki Puh Sp 

 

Työtietokoneen AD-tuki 

AD-tuki Puh Sp 



 

 

 

 

Verkostoni terveysasemalla 

Nimi 

 
osastonhoitaja 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
apulaisosastonhoitaja 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
liikuntaneuvonnan vastuulääkäri 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
diabeteshoitaja 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
diabeteslääkäri 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
fysioterapeutti 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
tilavaraus 

Puh Sp 

 

Muut hyödylliset yhteystiedot 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

Nimi 

 
Toimenkuva 

Puh Sp 

 

YHTEISIÄ YHT.TIETOJA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTANEUVOJILLE 

PHLU, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (Lahden urheilukeskus) 

Keijo Kylänpää 
aluekehittäjä/aikuisliikunta 

 040 552 9233 keijo.kylanpaa@phlu.fi 

   

   

PHHYKY, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö 
(keskussairaala) 

Sari Hokkanen  
asiantuntijahoitaja, sh   

 044 719 5877
  

sari.hokkanen@phhyky.fi 

mailto:keijo.kylanpaa@phlu.fi
mailto:sari.hokkanen@phlu.fi


 

 

 

Risto Kuronen  
toimenkuva    

 risto.kuronen@phhyky.fi 

   

   

EFFICA LIFE CARE -sovellustuki 

2M-IT  010 633 9458 sovellustuki@2m-it.fi 

   

   

AD-tuki (PHHYKY:n tietokoneelle) 

Lahti  03 814 3000  

Nastola  03 819 2229  

   

   

Omat muistiinpanoni 
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