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Elintavat vaikuttavat sairastavuuteen 

Tieto unen merkityksestä on lisääntynyt ja uni on noussut terveellisten 
elintapojen keskeiseksi sisällöksi terveyttä edistävän liikunnan ja 
ravitsemuksen rinnalla. Noin kolmannes suomalaisista kärsii 
unettomuudesta ajoittain ja 10-15%:lle unettomuus aiheuttaa 
toimintakyvyn häiriöitä. 

Huolimatta liikunnan terveysvaikutuksista vain joka neljäs 20-89 vuotias 
harrastaa riittävästi liikuntaa viikoittain. Liian vähäisen liikunnan on laskettu 
Suomessa maksavan yli 3 miljardia euroa muun muassa lisääntyneiden sosiaali-
ja terveydenhuoltokulujen sekä vähentyneen tuottavuuden ja tuloveron 
menetyksen kautta (Vasankari & Kolu 2018.)

Liian vähäinen liikunta on riskitekijä lihavuudelle, valtimosairauksille, 
osalle syöpäsairauksista, tuki- ja liikuntaelinsairauksille, masennukselle 
ja ahdistuneisuudelle (Käypä hoito –suositus 2016). 

Liikunta

Ravinto

Riittävä ja monipuolinen ravinto pitää toimintakykyisenä elämän eri 
vaiheissa. Suositusten mukaisen ravintoaineiden saannin turvaaminen 
onkin kansanterveyden edistämisen keskeinen tavoite. 

Finravinto 2017 mukaan pohjoispohjalaisten ruokatottumuksissa on 
parantamisen varaa. Esimerkiksi 30 vuotta täyttäneistä miehistä 
suositusten mukaisesti söi kasviksia vain 7,7 % ja vastaavan ikäisistä 
naisista 17,2 %. Suositusten mukaisesti marjoja tai hedelmiä söi 9,3 % 
miehistä ja 18,6 % naisista.

Tarvitaan systemaattisen ravitsemusohjauksen vahvistamista ja terveellisen 
ravitsemuksen tukemista, mikä edellyttää elintapaohjauksen saatavuuden ja 
laadun ja toimivuuden varmistamista sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnassa 
(Konsensuslausuman tarttumattomien tautien ehkäisystä 2017). 

Suomessa vuonna 2017 ravintoon liittyvillä riskeillä (kuten vähäisellä hedelmien ja 
kasvisten syönnillä ja liiallisella sokerin ja suolan käytöllä) voidaan selittää kaikista 
kuolemista noin 20 prosenttia. Riski on suurempi kuin tupakoinnilla (11 
%), alkoholinkäytöllä (4 %) tai liikkumattomuudella (3 %). (State of Health in the EU 
Suomi Maan terveysprofiili 2019)

Uni

Pitkään jatkuessaan uniongelmat lisäävät kuolleisuutta sekä valtimosairauksien ja 
masennuksen esiintyvyyttä. Pitkään jatkunut unettomuus on riski työkyvylle sekä 
lisää infektio- ja onnettomuusalttiutta (Unettomuus käypä hoito –suositus 2020.)
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Elintavat vaikuttavat sairastavuuteen

Lainsäädäntö

Useat lait velvoittavat ja ohjaavat kuntaa tukemaan asukkaittensa terveyttä edistäviä 
elintapoja. Keskeisiä lakeja ovat laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 
voimaan 1.1.2023, korvaa terveydenhuoltolain), liikuntalaki (390/2015), laki

kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) ja kuntalaki (410/2015). Laki saavutettavuudesta Keitä
digipalvelulaki velvoittaa? - Saavutettavuusvaatimukset Lakien tarkoituksena on mm. edistää ja 
ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta 
sekä toteuttaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen päämääränä on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. 
Kuntalaisia kannustetaan ennaltaehkäiseviin arjen valintoihin hyvinvoinnin edistämiseksi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus:
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/Hyvinvointisopimus2019.pdf
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https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/soveltamisala-kuulummeko-lain-piiriin/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/soveltamisala-kuulummeko-lain-piiriin/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/soveltamisala-kuulummeko-lain-piiriin/
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/Hyvinvointisopimus2019.pdf
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Kannattaako elintapaohjaukseen satsata 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen
• Diabeteksen tuottavuuskustannukset 6700€/hlö/v ja 

sairaanhoidon kustannukset 2180€/hlö/v [1]
– Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettujen 

määrä vuonna 2019 Limingassa oli 25-64-vuotiaissa 183. [2]

• Kokoaikaisen elintapaohjauksen kustannus vuodessa 
sivukuluineen on n. 48000€.

• Pelkästään diabeteksen tuottavuus- ja sairaanhoidon 
kustannukset huomioiden elintapaohjauksen 
kustannus voidaan kattaa, kun diabeteksen 
ilmaantuminen pienenisi viidellä henkilöllä (25-
64v.) vuodessa.

– Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettujen 
määrä kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2019 Limingassa 40-64-
vuotiaissa kahdeksalla henkilöllä.

[1]: www.diabetes.fi
[2]: www.sotkanet.fi

StopDia-investointilaskuri

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn 
terveystaloudellisten vaikutusten arviointiin

https://esior.io/stopdialaskuri1/
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https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/ajankohtaista_arkisto/vain_neljannes_diabeteksen_kuuden_miljardin_euron_yhteiskunnallista_kustannuksista_aiheutuu_sairaanhoidosta.20466.news
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=sy62jDcEAA==&region=sza2AAA=&year=sy5ztDbS0zUEAA==&gender=t
https://esior.io/stopdialaskuri1/


Kuntien liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset 2019

Kannattaako elintapaohjaukseen satsata

Liikunta- tai elintapaneuvontaan käytetty vuotuinen summa kyetään säästämään jo neljän diabetestapauksen ehkäisyllä. On 
tutkittu, että neuvontaan sijoitettu raha saadaan takaisin tuottojen kerä jo saman vuoden aikana. (Vasankari & koulu 2018)
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/teht%C3%A4vitt%C3%A4in2019%20netti.xlsx


Tietoa pohjoispohjalaisten elintavoista

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu 
4. ja 5. luokkalaiset osuus kasvanut, muiden osalta osuus hieman laskenut
4. ja 5. luokan oppilaista 28 %
8. ja 9. luokan oppilaista 38 %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 32 %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 48 %

Ei syö koululounasta päivittäin 
8. ja 9. luokka + lukio osuus laskenut, ammattioppilaitos osuus hieman noussut
8. ja 9. luokan oppilaista 31 %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 26 %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista  31 %

Nukkuu arkisin alle 8 tuntia 
osuus selvästi noussut
8. ja 9. luokan oppilaista 38 %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 47 %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista  57 %

kehittynyt parempaan suuntaan
ei muutosta
kehittynyt huonompaan suuntaan

Lähde: Kouluterveyskysely ja MOVE!-testi

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 1 h viikossa
8. ja 9. luokka + lukio ei muutosta, ammattioppilaitos osuus laskenut
8. ja 9. luokan oppilaista ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 26 %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 38 %

Liikkuvat vähintään tunnin päivässä
osuus noussut, ammattioppilaitos ei muutosta
4. ja 5. luokan oppilaista 47 %
8. ja 9. luokan oppilaista 24 %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista  17 %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 14 %

Heikko fyysinen toimintakyky  (MOVE!-testi)
5. luokkalaiset ei muutosta, 8. luokkalaiset hieman huonontunut
5. luokan oppilaista 35 % 
8. luokan oppilaista 38 % 

Ylipainoisia
8. ja 9. luokka + lukio osuus hieman noussut, ammattioppilaitos ei muutosta
8. ja 9. luokan oppilaista 17 %
lukion 1. ja 2. vuoden oppiskelijoista 16 %
ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 22 %

Lapset ja nuoret, alle 18v
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https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
https://www.oph.fi/fi/move


Tietoa pohjoispohjalaisten elintavoista

Aikuisväestö, yli 20-vuotiaat

Käyttää kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti
osuus noussut
matalasti koulutetuista 23 %
keskitason koulutetuista 36 %
korkeasti koulutetuista 37 % 

Terveysliikuntasuositusten mukaan liikkuvien osuus
(uusi indikaattori, ei seurantatietoa)
matalasti koulutetuista 46 %
keskitason koulutetuista 44 %
korkeasti koulutetuista 45 %

Lihavia
osuus noussut matala ja keskitason koulutus, osuus pysynyt samana korkeasti 
koulutetut
matalasti koulutetuista 23 %
keskitason koulutetuista 20 % 
korkeasti koulutetuista 18 %

kehittynyt parempaan suuntaan
ei muutosta
kehittynyt huonompaan suuntaan

Lähde: FinSote-tutkimus, Sotkanet

Ikääntyneet

Käyttää kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten 
mukaisesti
osuus noussut
65 vuotta täyttäneistä 37 %
75 vuotta täyttäneistä 35 %

Terveysliikuntasuositusten mukaan liikkuvien osuus
(uusi indikaattori, ei seurantatietoa)
65 vuotta täyttäneistä 37 %
75 vuotta täyttäneistä 26 %

Lihavia
osuus laskenut
65 vuotta täyttäneistä 18 %
75 vuotta täyttäneistä 19 %

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 
vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä
403,5/10 000, osuus laskenut

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % 
vastaavan ikäisestä väestöstä
0,6 %, osuus hieman laskenut
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Terveyden edistämisen aktiivisuus 
Liikunnan TEA-viisari Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 

Pohjois-Pohjanmaa 2020 Koko maa 2020
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Lisätietoa: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=LII

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=LII


Terveyden edistämisen aktiivisuus Kulttuurin TEA-viisari Pohjois-
Pohjanmaan kunnissa 2021
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Pohjois-Pohjanmaa Koko Suomi



• Elintavat

• Terveyskäyttäytyminen

• Fyysinen terveys

• Mielen hyvinvointi

• Kasvu ja oppiminen

• Palauttava vapaa-aika

• Itsensä toteuttaminen
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// mahdollistaja

Motivaatio ja 

muutoshalukkuus

Arki
// toteuttaja

Yhteisö
// tukija

MegatrenditTeknologia ja talous

Yksilö
// vastuunottaja

V
a
ik

u
tt

a
v
u
u
s

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

Työikäisten elintapoihin ja terveyskäyttäytymiseen 
vaikuttavat tekijät
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https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/01/sitra_heikot_signaalit_2022_tarinoita
-tulevaisuuksista.pdf

https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/02/Tulevaisuuden20terveydenhuolto2022-2.pdf

https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2020


Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus

• Kaavoitus ja maankäyttö, EVA

• Jalankulku- ja pyörätiet

• Turvallinen, viihtyisä ja matalan kynnyksen liikkumiseen 

kannustava ympäristö

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt

• Elinikäinen oppiminen: varhaiskasvatus, koulut, oppilaitokset, opistot

• Liikkuva koulu –ohjelma

• Kouluruokailusuositukset

• Sydänmerkki -ateria

• Suomen harrastamisen malli

• Eri-ikäisten oppitunnit, kurssit, koulutukset

• Nettisivut ja muut viestintäkeinot

Taloudellinen toimeentulo

• Matalan kynnyksen, maksuttomat/edulliset palvelut ja olosuhteet

• Järjestöjen ja yhdistysten toiminta

• Taloudellinen tuki esim. sos.palvelut

Ihmissuhteet ja elämänmuutokset

• Läheisten tuki

• Muutokset ja kriisit elämässä

• Ystävät, läheiset, sukulaiset

• Yhteisöllisyyden ja sosiaalisten kontaktien 

mahdollistaminen

• Kokemusasiantuntijoiden ja vertaistuen hyödyntäminen

Toimiva arki:

• Arjen sujuvuus, kuormittavuus ja arjessa pärjääminen 

(muutokset ja kriisit)

• Arkisten asioiden yhteen sovittaminen

• Ajanhallinta

• Voimavarat

Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta

• Lainsäädäntö

• Kuntastrategia, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

• Kunnalliset ja poliittiset päätökset, EVA

• Palveluiden ja olosuhteiden kehittäminen

• Hyvät käytännöt

• Kuntalaisten kuulemisen, palveluiden tarpeeseen vastaaminen ja 

osallisuuden varmistaminen eri menetelmin

Työ ja toiminta

• Työtilanne

• Työn kuormittavuus ja mielekkyys

• Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

• Työaikainen ruokailu terveyttä edistäväksi

• Läheisten työtilanne

• Työttömyyden vähentäminen

• Terveellisiin elämäntapoihin tukeminen työssä esim. Tyky-setelit, 

ruokaedut jne.

• Liikkuva Aikuinen ohjelma

Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä 

toteuttaminen

• Terveellisten elintapojen edistäminen työ- ja vapaa-ajalla 

palveluissa ja olosuhteissa

• Mielekäs tekeminen

Palvelut: 

• Matalan kynnyksen ja ennalta ehkäisevät paikalliset sekä 

lähialueen palvelut (kunta, järjestöt, yhdistykset, yritykset) 

• Palveluiden saatavuus, resurssointi ja yhdenvertaisuus

• Liikunnan, ravitsemuksen ja unen puheeksi otto

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

• Hyvien käytäntöjen edistäminen: Neuvokas perhe, elintapaneuvonta, 

vertaisohjaajien ohjaamat liikunta- ja toimintaryhmät

• Painopisteenä: ravitsemus, uni/lepo ja liikunta

• Lisäksi suun terveys, riippuvuuksien ehkäisy ja seksuaaliterveys

Vapaa-aika

• Vapaa-ajan riittävyys

• Mielekäs tekeminen

• Mahdollisuudet harrastaa, tehdä ja osallistua 

• Paikalliset ja lähialueen mahdollisuudet (kunta, järjestöt, 

yhdistykset ja yritykset

Elintavat osana ihmislähtöistä hyvinvointia 

Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017

Olen motivoitunut ja 

muutoshaluinen

”Minulla on mahdollisuus liikkua, syödä 

terveellisesti, levätä ja nukkua hyvin 

riippumatta elämäntilanteestani. Tiedän 

mistä saan apua, jos näissä 

perustarpeissa on haasteita. Tulen 

kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja 

ymmärretyksi ihmisenä.”

Ekologisella 

jälleenrakennuksella 

on kiire

Väestö ikääntyy ja 

monimuotoistuu

Verkostomainen 

valta voimistuu

Teknologia 

sulautuu kaikkeen

Talous-

järjestelmä 

etsii 

suuntaansa

Lue lisää: 

Megatrendit ja elämäntapatestit
http://elamantapatesti.sitra.fi/
https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/
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http://elamantapatesti.sitra.fi/
https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/


Kuntakohtaista indikaattoritietoa elintavoista 

• Sotkanetin kautta löytyy asiasanahaulla indikaattoreita ravitsemuksesta, unesta ja liikunnasta. Tiedon lähteinä ovat useat tahot: 
kouluterveyskysely, MOVE –testit, FinSote –tutkimus ja TEA –viisari. Osa indikaattoreista ovat saatavilla kuntakohtaisesti, osa vain 
maakunnallisesti. https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=470

• Kouluterveyskyselyn indikaattoreita pääsee tarkastelemaan laajemmin THL:n sivujen kautta: 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

• TEAviisarin kautta kannattaa katsoa kaikki osa-alueet, sillä niissä kaikissa on elintapoihin liittyviä indikaattoreita: 
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

• Osa indikaattoreista saatavilla sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta ja järjestelmään voi lisätä omia indikaattoreita: 
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome

• THL on tehnyt ehdotuksen hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä, sisällön voi valita sähköiseen hyvinvointikertomukseen
pohjaksi. Minimitietosisältö löytyy tämän linkin kautta: https://owncloud.thl.fi/index.php/s/RH4tr0FGFjZiFSP
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https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=470
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome
https://owncloud.thl.fi/index.php/s/RH4tr0FGFjZiFSP


Elintapojen hyte-kerroin indikaattorit

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, 
että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tässä on esitetty elintapoihin 
liittyvät HYTE-kerroin indikaattorit.

HYTE-kertoimesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. On esitetty, että kulttuurihyvinvoinnin indikaattori lisätään HYTE-kertoimeen. Alla esitetyt saattavat vielä 
muuttua.

Prosessi-indikaattorit (TEAviisari):

Liikunnan prosessi-indikaattorit
• Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi; Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa

• Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous; Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen.

• Kohdennetut liikkumisryhmät lapsille ja nuorille; Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille

• Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA); Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat valmisteilla olevien lautakuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointiin

• Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä; Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä

Kuntajohdon prosessi-indikaattorit
• Kuntalaisten elintapojen raportointi; Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia

Peruskoulun prosessi-indikaattorit
• Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista, joissa on käytössä pitkät liikuntavälitunnit.

• Kouluruokailu-suositus; Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista, joissa noudatetaan kouluruokailusuositusta (2008, 2017) koululounaan ja välipalojen 
järjestämisessä

Tulosindikaattorit
• Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)

• Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)

• Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000 vastaavan ikäiseen henkilöön

15

Takaisin

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille/prosessi-indikaattorit/liikunta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille/prosessi-indikaattorit/kuntajohto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille/prosessi-indikaattorit/peruskoulu
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille/tulosindikaattorit


Esimerkki prosessi-indikaattorista, liikunta

Indikaattori Indikaattorin kuvaus Toimenpidesuositukset

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta
raportoidaan vuosittain 
hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa

Liikunta-aktiivisuus raportoidaan osana talousarviota edellisen vuoden 
toimintatarkastuksessa.
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden seurantatieto tulee raportoida 
luottamushenkilöhallinnolle päätöksenteon pohjakasi (1.), (2.), (3.), (4.), (5.), (6.)

Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous Kunta kutsuu säännöllisesti koolle 
liikuntaseurojen ja yhdistysten 
yhteiskokouksen

Kunta koordinoi esimerkiksi liikuntafoorumin, järjestötreffien tai 
hyvinvointitalkoiden järjestämisen, johon kutsutaan mukaan esim. sosiaali- ja 
terveysalan järjestöt, maahanmuuttajajärjestöt, asukasyhdistykset, ikäihmisten 
yhdistykset ja kulttuuriseurat (7.)

Kohdennetut liikkumisryhmät lapsille ja nuorille Kunnassa järjestetään kohdennettuja 
liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan 
ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille

Arkiliikuntaan ja liikunnallisten elämäntapojen oppimiseksi on löydettävä  monia 
keinoja. Kunnan asettamissa tavoitteissa ja toimenpiteissä huomioidaan vähän 
liikkuvat ryhmät, esimerkiksi toimeentulon piirissä olevat lapsiperheet. Kunta voi 
hyödyntää yhteistyötä koulujen, kouluterveydenhuollon ja muiden 
yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa. Kunnassa on maksuttomia 
liikuntavaihtoehtoja lapsille ja nuorille, erityisesti noin 19 vuotiaille, joilla on 
havaittu tapahtuvan lajista pois putoamista. Kunnassa järjestetään esim. 
varustekeräystä harrastamisen hinnan alentamiseksi (2.), (5.), (6.)

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) Liikunnan edistämisestä vastaavat 
viranhaltijat osallistuvat

Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan kunnassa. Liikunnan 
edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat lautakuntapäätösten 
ennakkoarviointiin (EVA). Vaikutusten ennakkoarviointiprosessissa on kuultu 
kuntalaisia.
EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa (8.)

Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä Kunnassa toimii poikkihallinnollinen
työryhmä, jossa käsitellään liikunnan 
edistämistä.

Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan 
edistämistä.

Lähteet:
1. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa, tuloskortti 2016
2. Liikunnan edistäminen kunnissa, TEA 2018
3. Uutinen: Limingalle tunnustus hyvinvointijohtamisesta

4. Liikunta mukaan hyvinvointikertomuksiin
5. Liikunta hyvinvointikertomuksessa
6. Liikunta kunnan hyvinvointikertomuksessa

7. Nurmijärvi, kumppanuuskohtaamiset
8. Ennakkoarvioinnin toteuttaminen
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https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/03/2501-tuloskortti2016-web.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137040/Tilastoraportti_36_2018_final_p%c3%a4ivitys.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedote/76
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131794/TT_Liikunta_16012017_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus/ketka-tekevat/liikunta-hyvinvointikertomuksessa
https://www.muutostaliikkeella.fi/liikunta-kunnan-hyvinvointikertomuksessa/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122746/Lehtikuusi_Tanja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi/ennakkoarvioinnin-toteuttaminen


Hyvinvointineuvola ja 
Neuvokas perhe -

toimintamalli

Elintapaneuvonta kunnan ja 
hyvinvointipalvelujen 

yhteistyönä

Vertaisohjaajien 
vetämiä 

toimintaryhmiä 
ikääntyneille 

ihmisille

LAPSET, NUORET 

JA LAPSIPERHEET: 
Hyvinvointineuvola ja 

Neuvokas perhe-

toimintamalli (Perheiden 

hyvinvointiverkosto ?)

TYÖIKÄISET:
Elintapaneuvonta kunnan ja hyvinvointipalvelujen yhteistyönä; 

asiakkaiden kohdalla huomioidaan sosioekonominen asema

Esimerkki kunnat: Liminka ja Utajärvi

Liikuntaneuvonta: Liikkuva Aikuinen 

IKÄIHMISET:
Vertaisohjaajien ohjaamia 

maksuttomia liikunta- ja 

toimintaryhmiä 

(Kunnon lähde ja Ikäinstituutin 

Voimaa Vanhuuteen)

Valinta tehty yhteistyössä ja POPhyte-elintapaverkoston kanssa.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

ELINTAVAT
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Omaolon käyttöön ottaminen?
(+ asiakkaiden ohjautuminen 
elintapaohjaukseen Kaakkurin mallin 
mukaisesti?)
Osaamisen vahvistaminen?
Kulttuurihyvinvointi osana elintapaohjausta? 
https://www.hs.fi/tiede/art-2000008774653.html

Hyvinvointilähete?

https://neuvokasperhe.fi/
http://www.liminka.fi/sivu/fi/kulttuuri-_ja_vapaa-aika/liikuntapalvelut/elintapaneuvonta_ja_suositukset/
https://liikkuvaaikuinen.fi/
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/kunnonlahde
https://www.voimaavanhuuteen.fi/
https://www.hs.fi/tiede/art-2000008774653.html


Lapset ja lapsiperheet

Hyvinvointineuvola
Hyvinvointineuvola on toimintamalli, jonka tavoitteena on tukea alle kouluikäisten 
lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia. Tässä työssä terveydenhoitajan ja 
lääkärin tukena on moniammatillinen tiimi. Tiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä, 
päihdetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyöntekijä ja perheterapeutti. 
Perheelle tarjotaan matalan kynnyksen tukea ilman lähetekäytäntöä. 
Hyvinvointineuvolan työmuotoja ovat esim. työparityöskentely, kotikäynnit, 
verkostopalaverit, erilaiset ryhmät ja yksilökäynnit. Hyvinvointineuvolan 
toimintamallia on käytetty myös kehitettäessä järjestöjen ja opetustoimen yhteistä 
Perheverkon alueellista toimintamallia. Kolmas sektori on osallistunut aktiivisesti 
mm. ryhmien vetämiseen. Oulussa hyvinvointineuvolan toimintaa on kehitetty 
myös kehittäjäasiakkaiden avulla. Kehittäjäasiakkuus on asiakaslähtöistä, tietoista ja 
suunniteltua yhteistyötä ja osallisuuden toteuttamista hyvinvointineuvoloiden 
toiminnan kehittämisessä.

Neuvokas perhe-toimintamalli
Neuvokas perhe –toimintamallin avulla tehostetaan ja systematisoidaan 
lapsiperheiden elintapaohjausta sekä helpotetaan elintapojen puheeksiottoa. 
Perhe- ja voimavarakeskeinen menetelmä aktivoi perheitä arvioimaan ja 
seuraamaan omia terveystottumuksiaan sekä rakentamaan elintapojen muutoksia 
olemassa olevien vahvuuksien päälle. Työvälineet ovat neuvokasperhe.fi –sivusto, 
Neuvokas perhe -kortti ja kuvapankki. Neuvokas perhe -menetelmää käytetään 
ympäri Suomen. Toteutetun arvioinnin mukaan menetelmää voidaan hyödyntää 
äitiys- ja lastenneuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, alakouluissa ja muissakin 
palveluissa, joissa ollaan tekemissä lapsiperheiden kanssa.Kuva: Suomen Sydänliitto Neuvokas perhe / Anna Kara
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Työikäiset

Elintapaneuvonta
Liikuntapalvelut toteuttaa elintapaneuvontaa yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. 
Elintapaneuvonta toteutuu yleensä moniammatillisesti niin, että terveyspalveluissa hoitaja 
antaa uneen ja ravitsemukseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan, ja liikuntapalveluissa 
liikunnanohjaaja tai –neuvoja liikuntaneuvonnan ja –ohjauksen. Elintapaneuvonta voi olla 
joissakin kunnissa myös kokonaan liikuntapalveluiden toteuttaa toimintaa. 

Asiakas voi tulla elintapaohjaukseen varaamalla ajan omatoimisesti tai perusterveydenhuollon 
lähetteellä. Jos asiakas tulee perusterveydenhuollon lähetteellä, arvion neuvonnan tarpeesta 
tekee terveydenhuollon ammattilainen, joka myös seuraa asiakkaan kehittymistä ja tavoitteiden 
saavuttamista potilaskertomuksen kirjausten kautta. Terveydenhuollosta voidaan varata aika 
suoraan neuvojalle potilastietojärjestelmän kautta ja asiakas siirtyy liikuntapalveluiden ja 
terveyspalveluiden yhteiseksi asiakkaaksi. 

Neuvonta on aina ihmislähtöistä ja asiakkaan tarpeita vastaavaa. Neuvonnan tavoitteena on 
löytää asiakkaan omaan arkeen sopivia tapoja oman terveyden ylläpitoon esimerkiksi 
liikkumalla, syömällä ja nukkumalla suositusten mukaisesti. Asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan 
tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. Apuna voidaan hyödyntää erilaisia työvälineitä 
esimerkiksi uni-, ravinto- ja liikuntapäiväkirjoja sekä liikuntareseptiä. Liikuntaneuvontaan 
sisältyy yleensä myös käytännön ohjausta turvalliseen ja tehokkaaseen liikunnan harjoitteluun 
asiakkaalle soveltuvassa ympäristössä (kuntosalit, uimahallit, ulkoliikuntapaikat jne.). 

Neuvontajakson pituus vaihtelee yhdestä kerrasta jopa vuoden kestävään jaksoon. 
Terveyspalveluiden henkilöstö näkee elintapa- tai liikuntaneuvojan kirjaaman suunnitelman ja 
raportoinnin potilaskertomuksesta ja antaa tarvittaessa ohjeita etenemisestä. Palvelu on 
asiakkaalle maksutonta. Tämä hyvä käytäntö soveltuu kaikenikäisille. Liikkuva aikuinen 
ohjelman tavoitteena on, että kaikista Suomen kunnista saa liikuntaneuvontaa 
/elintapaohjausta. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset julkaistaan 3/2021. 
Lisätietoa: https://liikuntaneuvonta.fi/

Kuva: Liikkuva aikuinen
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Ikäihmiset

Vertaisohjaajien liikunta- ja toimintaryhmät ikääntyneille

Vertaisohjatut liikuntaryhmät ovat maksutonta matalankynnyksen liikuntatoimintaa ja 
ne on suunnattu 65-vuotta täyttäneille. Ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset ja 
liikuntamuodot ovat helppoja sopien myös aloittelijoille esim. kuntosaliharjoittelua, 
pallopelejä, jumppaa, keilausta, senioritanssia ja sauvakävelyä jne.

Liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset voivat kouluttautua Ikäinstituutin VoiTas -
iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu -kouluttajaksi ja järjestää sen jälkeen paikallisia 
vertaisveturi -koulutuksia. 

Toimintaryhmät perustetaan ikääntyneiden oman mielenkiinnon mukaan ja voivat olla 
videokerhoista yhteislaulutilaisuksiin. Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla®-
toimintamallin tavoitteena on tarjota kaupunkien ja lähiöiden iäkkäille asukkaille iloista 
yhteistä tekemistä lähellä kotia. Asukkaat suunnittelevat yhdessä, mitä haluavat tehdä 
ja toimintaa vetää vapaaehtoinen talotsemppari.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiosta tulee sopia kunnassa yhteisesti ja varata siihen 
tarvittavat resurssit. Toiminnan varsinainen sydän on aktiivinen vertaisohjaajien joukko, 
jotka ovat ryhmän vertaisia ja ohjaavat sekä auttavat omien kokemustensa kautta muita 
ryhmäläisiä. Oma aikaisempi liikunta- ja ryhmäkokemus kannustaa usein ryhtymään 
vertaisohjaajaksi. 

Vertaisohjaajaksi voi kouluttautua myös Vertaistervarit -hankkeen ja Talotsemppari –
kouluttajaksi Ikäinstituutin kautta. 

Kuva: Fotouusio, Ikäinstituutti
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Ehdotuksia hyvinvointisuunnitelmassa huomiotavaksi

Kunnassa on monialainen elintapaohjauksen kehittämisryhmä

Elintapaohjauksen vastuuhenkilö on mukana maakunnallisessa hyvinvointityössä

Kunnassa järjestetään ylipainoisille aikuisille vähintään kaksi elintaparyhmää ryhmää/vuosi

Terveisiin elintapoihin kannustavat suositukset käsitellään kunnassa esim. hyte- tai tms. työryhmässä

Liikkumisen ja liikunnan edistäminen on otettu yhdeksi lähtökohdaksi kunnan yleissuunnitteluun (esim. yleiskaava)

Kunnan hyvinvointiryhmä huomioi työssään maakunnallisen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelman 

Kunnan asukkailla on mahdollisuus saada luotettavan asiantuntijan antamaa elintapaohjausta
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Muutostekijät, jotka vaikuttavat liikkumismahdollisuuksiin 

Elintavat ja eriarvoistuminen
• Miten fyysisen aktiivisuuden eriarvoistuminen pysäytetään?
• Miten liikunnan harrastaminen on mahdollista kaikille?
• Miten koko väestön terveydenlukutaitoa ja terveyttä edistäviä valintoja tuetaan?

Digitalisaatio ja työelämän murros
• Miten edistetään arjessa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävää liikkumista?
• Miten liikuntaa edistäviä digitaalisia innovaatioita tuetaan?
• Miten muuttuva työelämä ja työpaikat edistävät fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia?

Ilmastonmuutos
• Miten yhteiskuntaan kehitetään päästöttömiä, fyysisesti aktiivisia kulkutapoja suosivaksi?
• Miten yksilötason liikkumis- ja liikuntavalinnoilla voidaan vaikuttaa ilmastomuutokseen?
• Millä toimenpiteillä hillitään liikuntatoimialan ympäristökuormitusta?

Väestön ikääntyminen
• Millä toimenpiteillä tavoitetaan heikkokuntoisimmat ikääntyneet ja edistetään heidän liikkumistaan ja toimintakykyään?
• Miten liikkumisen edistäminen saadaan osaksi eläköityneen väestön palveluita?
• Miten huomioidaan polarisoituvan ikääntyneen väestön yksilöllisen liikkumisen ja liikunnan tarpeet

Valtion liikuntaneuvoston julkaisu: Liikunnan muutostekijät
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https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/VLN-Muutostekija%CC%88kortti-VALMIS.pdf


Elintapaohjauksen prosessikaavio ammattilaisen näkökulmasta

Tunnusmerkit vaikuttavalle elintapaohjaukselle Vinkit viestintään Elintapaohjauksen käynnistämiseen liittyviä vinkkejä

• Yhteinen tahtotila ja tavoitteet rakentaa neuvontaa
• Osaaminen neuvontaan ohjaamiseen ja neuvonnan antamiseen
• Elintapaohjauksen maakunnallinen monitoimijainen 

yhteistyöverkosto ja tapa toimia
• Säännöllinen sisäinen ja ulkoinen viestintä
• Yhteinen tieto palvelutarjottimilla ammattilaisten ja kuntalaisten 

tiedoksi
• Kyky mitata elintapojen muutosta
• Tavoitteena mitata vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta

1.Huolehdi, että elintapaohjaus/liikuntaneuvonta näkyy kunnan 
verkkosivuilla
2. Tarkista, että termistö on yhtenäinen
3. Kerro asiakkaalle selkeästi, mitä palvelussa tapahtuu
4. Kannusta ottamaan yhteyttä
5. Puhuttele asiakasta ja luo tarve elintapaohjaukselle
6. Hyödynnä visuaalisuutta
7. Markkinoi palvelua myös somessa

• Tutustu olemassa oleviin 
elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan käytäntöihin

• Vakuuta hallinnonalasi ja johto
• Etsi aktiivisesti kumppaneita ja avaa keskustelu
• Sovi yhteisistä toimintatavoista
• Luo elintapaohjauksesta yhtenäinen, mutta asiakaslähtöinen 

prosessi
• Hyödynnä valtakunnallisia suosituksia ja linjauksia
• Markkinoi ja viesti säännöllisesti ja monipuolisesti
• Muista toimivan kirjaamisen merkitys
• Huomio alusta asti elintapaohjauksen vakiinnuttaminen
• Hyödynnä hankemahdollisuuksia

Kuva: Liikkuva aikuinen
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Elintapaohjauksen prosessikaavio yksilön näkökulmasta

Henkilö tulee sosiaali-

ja terveyspalveluiden 

ammattilaisen 

vastaanotolle.

Elintapaohjausta 

tarvitseva henkilö 

ottaa yhteyttä 

ammattilaisiin 

omatoimisesti tai 

ohjatusti. Henkilö 

haluaa aloittaa 

elintapamuutoksen. 

Tarvitsee ohjausta 

ja tukea 

muutokseen. 

Henkilö tulee 

liikuntaneuvontaan 

omatoimisesti tai 

sosiaali- ja 

terveyspalveluiden 

ammattilaisen 

lähetteellä.

Hoitajan vastaanotto 

ajanvarauksella tai 

lääkärin lähetteellä.

Unen ja ravitsemuksen 

ohjaus ja neuvonta. 

Tarvittaessa lähete 

liikuntaneuvontaan.

Lääkärin vastaanotolla  

hoitosuunnitelman 

laatiminen ja lähetteet eri 

ammattilaisille yksilö-

ja/tai ryhmäohjaukseen 

henkilön tarpeiden 

mukaisesti (myös 

liikuntaneuvontaan).

Fysioterapeuttien 

vastaanotto lääkärin 

lähetteellä. Yksilöllinen 

kuntoutussuunnitelma, 

yksilö- ja/tai 

ryhmäkuntoutus. 

Tarvittaessa lähete 

liikuntaneuvontaan.

Yksilöohjaus ja/tai 

ohjaaminen tuetusti tai 

omatoimisesti kunnan 

järjestämiin matalan 

kynnyksen ryhmiin 

henkilön kiinnostuksen 

mukaisesti.

Ohjaaminen tuetusti 

ja/tai omatoimisesti 

paikallisiin ja lähialueen 

sisä- ja 

ulkoliikuntapaikoille 

henkilön kiinnostuksen 

mukaisesti.

Henkilön kiinnostuksen 

ja motivaation mukaan 

hänet voidaan ohjata 

tuetusti tai 

omatoimisesti 

paikallisten järjestöjen 

toimintoihin.

Henkilön kiinnostuksen 

ja motivaation mukaan 

hänet voidaan ohjata 

tuetusti tai 

omatoimisesti 

paikallisten yritysten 

palveluihin.

Hänelle tehdään 

alkukartoituskysely ja -

mittaukset sekä 

suunnitelma 

neuvonnan 

toteutukselle. Neuvonta 

kirjataan 

potilaskertomukseen. 

Jatkuvuus ja seuranta.

Elintapaohjauksessa 

voidaan tehdä 

yhteistyötä paikallisten 

järjestöjen ja yritysten 

kanssa kunnan 

toimintatapojen 

mukaisesti.

Huomioitavaa elintapaohjauksen prosessissa:

• Elintapaohjauksen lähetteeseen on tärkeä kirjata vähintään esitietojen lisäksi syy, miksi henkilö tulee ohjaukseen. Lupa kirjaamiseen kysytään asiakkaalta /potilaalta. 

• Liikuntaneuvontaa antavalla henkilöllä tulee olla oikeus nähdä lähete ja esitiedot. Mittaustietojen (BMI, RR jne.) sekä etenkin ft, tt, ja rt lehtien näkeminen helpottaa neuvonnan toteutumista.

• Lähettävällä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisella tulee olla oikeus nähdä liikuntaneuvonnan lehti potilaskertomuksessa.

• Kirjaaminen on kaikkien näkökulmasta erittäin tärkeää! 

Kevyet, 

matalan 

kynnyksen 

(edulliset)

vihreät 

palvelut

Keltaiset 

”välipalvelut”

Raskaat ja 

kalliit 

punaiset 

palvelut

Elintavoistaan 

omatoimisesti 

huolehtiva ja 

voimaantunut 

ihminen.

Muu sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

ammattilaisen 

vastaanotto (Esim. 

sosiaalityöntekijä, 

mielenterveyshoitaja, 

ravitsemusterapeutti).

Tarvittaessa lähete 

liikuntaneuvontaan.
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Palveluja käyttävän ihmisen polku kotoa kotiin, kuntien nykytilan arviointi
Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

Kotona
kaikki hyvin

Arjen turvaksi ja riskin tunnistamiseksi 
kotona

Pois kotoa Kodista poissa ollessa Sujuva
kotiutuminen

Tuettu toimiva arki kotona

Mitä voin tehdä itse?

Mitä lähipiirini voi tehdä? 

Kevyet / matalan kynnyksen (edulliset) palvelut? 

”Välipalvelut” 

Raskaat ja kalliit palvelut? 
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Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla
- ohjeistus sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon (OKM)

• Ohjeistus on tarkoitettu kuntien käyttöön sote-uudistuksen toimeenpanossa. Sote-uudistus muuttaa hallinnon rakenteita ja vaikuttaa myös
liikuntapalveluihin. Ohjeistuksessa on mukana liikuntaneuvonta, soveltavan liikunnan palvelut ja Move!-mittaukset.

• Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden tulee luoda keskenään toimiva liikuntaneuvonnan yhdyspinta osaksi elintapaohjauksen
kokonaisuutta, eli sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Yhdyspinta muodostuu, kun eri
organisaatioiden toimijat/ammattilaiset työskentelevät yhdessä loppuasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi.

• Liikuntaneuvonnan yhdyspintapalvelu toteutuu kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen, sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä. 
Liikuntaneuvonta toteutuu yhdyspinnalla riippumatta siitä, onko vastuutaho kunnan liikuntapalvelut tai hyvinvointialue. Kunta ja hyvinvointialue
sopivat keskenään, kumpi on vastuutaho liikuntaneuvonnan toteutuksessa. Kunnissa ja hyvinvointialueilla tulee nimetä ns. liikuntaneuvonnan
vastinparit eli henkilöt, joilla on vastuullaan yhdessä liikuntaneuvonnan saumattomien palveluketjujen hoitaminen.

• Liikuntaneuvonnan toimijat luovat luottamuksellisen verkoston ja sopivat säännöllisestä yhteydenpidosta. Liikuntaneuvonta on osa muun terveyden
edistämisen ja hyvinvointipalveluiden viestintää.

• Paikallisyhdistykset (mm. liikunta- ja urheiluseurat & kansanterveysjärjestöjen yhdistykset) ovat tärkeä osa palveluketjua. Yhdistysten keskeinen rooli
palveluketjussa on olla osa yhdyspintaa järjestämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa liikuntaneuvonnan asiakkaille.
Liikunta-alan yritykset voivat olla osa palveluketjua kumppanina, olosuhteiden mahdollistajana, palvelujen tuottajana. Muun muassa paikalliset
kuntosali- ja terveysliikuntayrittäjät ovat osaajia, joiden kanssa kunnan liikuntapalvelut voi muodostaa kumppanuuksia.

• Soveltavan liikunnan palveluissa on paljon yhdyspintaan sijoittuvia tehtäviä ja asioita, joiden hoitamisesta ja vastuista kunnan ja hyvinvointialueen on 
tärkeä sopia keskenään, jotta palvelut toimivat. Peruskoulun liikuntakasvatukseen kuuluvat Move!-mittaukset muodostaa myös kokonaisuuden, jossa
eri toimijat ovat sote-uudistuksen jälkeen eri rakenteissa. Yhdyspintatyön toimivuus tulee varmistaa, koska Move!-mittaukset voivat parhaimmillaan
toimia myös lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan välineenä.
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• Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 2018

• Ravitsemuksella hyvinvointia - tukiaineistoa kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille.

• Ravitsemusterveyteen liittyvät palveluketjut https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-
edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/ravitsemusterveyden-
edistaminen/ravitsemusterveyteen-liittyvat-palveluketjut2/

• Ravitsemuksella hyvinvointia

• https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-
hyvinvointia/

• Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

• Liikuntakaavoitus

• Liikuntapalvelut kohti 2020 –lukua

• Muutosta liikkeelle

• Lasten ja nuorten liikuntasuositus

• Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset

• Terveyskirjasto: Terveysliikunta – kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua

• UKK-instituutti, terveysliikunnan suositukset ja tietoa terveysliikunnasta

• Liikkumattomuuden vaikutuksista 2018

• Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Voimaa vanhuuteen 
Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, Ikäinstituutti

• Ikääntyneiden liikuntasuositukset: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-
suositukset/liikkumisen-suositus-yli-65-vuotiaille

• Suomalaisen ravinnon laatu (FINSOTE –tutkimus): https://www.slideshare.net/THLfi/suomalaisen-
ruokavalion-laatu

• FinLapset – Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi

• Ruokavirasto, ravitsemussuositukset, terveyttä edistävä ruokavalio
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• https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni/ohjeita-hyvaan-uneen ja https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-
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• Ministeriöltä ohjeistus liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-uudistuksen toimeenpanossa - OKM -
Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän 
loppuraportti https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164253

• www.liikkumisvaikutukset.fi,

• Elintapaohjauksen tarkistuslista – työkalu elintapaohjauksen yhdyspintapalvelujen suunnitteluun ja 
valmisteluun Kansanterveyden neuvottelukunta, Rakenteet ja menetelmät -jaosto/ Elintapaohjauksen 
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4e07bded-6dd0-61e4-f742-59d03252e998/ElintapaohjauksenTarkistuslista.pdf?t=1662720718208

L

KUNNAN OMAT TIETOLÄHTEET, ESIMERKIKSI:

• kunnan liikuntastrategia, -suunnitelma tai -ohjelma
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Lasten ja nuorten liikuntasuositukset:

Alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka 
koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä 
aktiivisuudesta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja 
tauottaa.

Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja 
ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. 
Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Lisätietoa: 
https://www.liiku.fi/varhaiskasvattajille/liikuntasuositukset/
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/

Ikäihmisten liikuntasuositus:

Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia enemmän 
lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, 
liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen 
monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen.

Lisätietoa: 
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/liikkumisen-suositus-yli-65-vuotiaille Takaisin
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