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Liikuntaneuvonnan määritelmä
Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan.
Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on terveytensä ja
hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen aktiivisen
arjen ja liikunnan pariin. (TEHYLI-ohjausryhmä 2017).
Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja
mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan
realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi.
Liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena yhteistyönä saumattomassa
palveluketjussa.
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Liikuntaneuvonnan palveluketju
Asiakkaan
tunnistaminen ja
tavoittaminen

Ohjautumisen
kriteerit
• Liikkumattomuus
• Ylipaino/korkea
BMI
• Diabetesriski
• Tyypin 2 diabetes
• Oma kiinnostus
elintapoja
kohtaan
• TULES-oireet
• Korkea
verenpaine

Puheeksiotto

Puheeksiottavat
tahot
Terveys- ja
sosiaalitoimi,
Apteekki,
Työterveyshuolto,
Yhdistykset

Ohjautuminen

Ohjautuminen
Terveydenhuollon
ammattilaisen
lähetteellä 85 %
Omatoimisesti 78 %
Lääkärin, hoitajan tai
fysioterapeutin
kannusteella
omatoimisesti 46 %
Jokin muu tapa 24,1
%

www.kkiohjelma.fi

Vain lääkärin
lähetteellä
0%

Liikuntaneuvontaprosessi

Kesto
Yksilöllinen (4-6kk
tai
10-12kk)

Organisoitu ja/tai
omaehtoinen
liikunta/liikkuminen

Tieto kunnan
matalan kynnyksen
liikuntapalveluista
Lajikokeilut

Kirjaaminen
63% kunnissa
liikuntaneuvonta
kirjataan
potilastietojärjestelmään

Ryhmätoiminta

Neuvojien koulutus
Liikunnanohjaajat
(82%)
Fysioterapeutit
(43%)
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Liikuntaneuvottomuuden hinta?
• Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset vuotuiset kustannukset 3200M€
(Vasankari ym. 2018)
• Työikäisten liikkumattomuus aiheuttaa 87% eli 2776,5M€ (KKI-ohjelma)

• 10 % aiheuttaa 74% terveydenhuollon kuluista (Sitra ym. 2015)
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Liikuntaneuvonnan tila 2018 (KKI)
= Vakiintunut poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta
= Poikkihallinnollinen liikuntaneuvontahanke
= Ei poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa

➢ Suomessa on 160 kuntaa, jotka tarjoavat työikäisille asukkailleen
yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaneuvontaa.
➢ Liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien määrä noussut
(130 → 160)

➢ Liikuntaneuvonnan vakiinnuttaneiden kuntien määrä noussut
(72 → 123)
➢ Liikuntaneuvontaa hankeavustuksella toteuttavien kuntien määrä
laskenut
(52 → 37)
Seuraava tilaselvitys ilmestyy 3/2020
www.kkiohjelma.fi
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Liikuntaneuvonnan palveluketjussa ovat
mukana
100,0 %

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Terveystoimi

92,6 %

Työterveyshuolto

57,4 %

Sosiaalitoimi

51,9 %

Sairaanhoitopiiri

40,7 %

Yksityinen liikuntapalvelutuottaja

33,3 %

Liikunta- tai urheiluseura

27,8 %

Apteekki

24,1 %

Kansalaisopisto

18,5 %

Kansanterveysjärjestön paikallisyhdistys

13,0 %

Jokin muu

24,1 %
0,0 %
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KKI 2018, Liikuntaneuvonnan onnistumisen
edellytykset kunnissa selvitys
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