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Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 
2018 

 
 

151 kuntaa tarjoaa liikuntaneuvontaa työikäisille (KKI:n selvitys 2018). 

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. 
Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on erityisesti terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen liikunnan 
harrastajiksi (arjen liikunnallisuuden pariin). Liikuntaneuvonta toteutuu 

poikkihallinnollisena yhteistyönä saumattomassa palveluketjussa. 
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Liikuntaneuvonnan tila 2018 (2) 
 

-    Vuoteen 2017 verrattuna 17 uutta liikuntaneuvontaa 
 tarjoavaa kuntaa. 

- Huomioitavaa on, että vakiintunut liikuntaneuvonta on 
selkeästi lisääntynyt vuodesta 2017                                                                                 
- Vuonna 2018 liikuntaneuvonta on vakiintunut 115 kuntaan.  
- Vuonna 2017 luku oli 75. 

- Liikuntaneuvonnan hankkeet sen sijaan ovat vähentyneet 
vuodesta 2017. 
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LIIKUNTANEUVONNAN 

ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET  

-kyselyn tuloksia 
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  Kyselyn taustaa 

• Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat olleet ne 
onnistumisen edellytykset, joilla kunnat ovat saaneet 
vakiinnutettua liikuntaneuvonnan pysyväksi osaksi kunnan 
palvelutarjotinta. 

• Liikuntaneuvonta toteutui keväällä n. 140 kunnassa (2018). 

• Näistä 75 kuntaa oli vakiinnuttanut toiminnan osaksi kunnan 
terveyden edistämisen palveluja. 
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• Surveypal-kysely toukokuussa 2018 

• Lähetettiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuntien liikuntatoimelle ja 
opastettiin vastaamaan liikuntaneuvonnan palveluketjun laajan 
toimijajoukon kanssa. 

• Vastaajina 54 kuntaa (N=75; vastausprosentti 72 %) 

 

 

Aineistonkeruu ja vastanneet 

27,8 % 

14,8 % 

22,2 % 

24,1 % 

11,1 
% 

Vastanneiden kuntien koot ja osuudet (%) 

yli 50 000 (n=15)

25 000 - 50 000 (n=8)

10 000 - 25 000 (n=12)

5000 - 10 000 (n=13)

alle 5000 (n=6)
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Liikunnanohjaaja

Kyselyn vastaajien yleisimmät työnkuvat/ammattinimikkeet (hlö) 
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Liikuntaneuvonnan palveluketju 
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Liikuntaneuvonnan palveluketjun toimijat 
kunnissa 

 

 

24,1 % 

13,0 % 

18,5 % 

24,1 % 

27,8 % 

33,3 % 

40,7 % 

51,9 % 

57,4 % 

92,6 % 

100,0 % 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Jokin muu
Kansanterveysjärjestön paikallisyhdistys

Kansalaisopisto
Apteekki

Liikunta- tai urheiluseura
Yksityinen liikuntapalvelutuottaja

Sairaanhoitopiiri
Sosiaalitoimi

Työterveyshuolto
Terveystoimi

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi

Mitkä kaikki toimijat ovat mukana kunnan liikuntaneuvonnan palveluketjussa 
(mahdollisuus valita useita)? 
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   Liikuntaneuvonnan vastuutahot 

10,2  

67,3 
  

3,6 % 

18,9  

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikunta- ja vapaa-
aikatoimi 

Liikunnan 
aluejärjestö  

Jokin muu, mikä? 
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Liikuntaneuvontaan ohjautuminen (1) 

13,0 % 

22,2 % 

25,9 % 

29,6 % 

46,3 % 

55,6 % 

64,8 % 

66,7 % 

70,4 % 

77,8 % 

81,5 % 

81,5 % 

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Ohjautumiseen ei kriteerejä

Jokin muu

Raskausajan diabetes

Työttömyys

Mielenterveysongelmat

Korkea verenpaine

Tuki- ja liikuntaelinoireet

Oma kiinnostus elintapojaan kohtaan

Tyypin 2 diabetes

Diabetesriski

Ylipaino / korkea BMI

Liikkumattomuus

Mitkä ovat liikuntaneuvontaan ohjautumisen kriteerit       
(mahdollisuus valita useita) 
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Liikuntaneuvontaan ohjautuminen (2) 

24,1 % 

0,0 % 

46,3 % 

77,8 % 

85,2 % 

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Jokin muu tapa

Vain lääkärin lähetteellä

Lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin
kannustuksesta omatoimisesti

Omatoimisesti

Lääkärin, hoitajan, fysioterapeutin tai muun
terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä

Liikuntaneuvontaan ohjautuminen (useita valintoja) 
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Liikuntaneuvonnan kesto ja kirjaaminen 

44,4 % 

3,7 % 

25,9 % 

7,4 % 

25,9 % 

16,7 % 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Määräytyy yksilöllisesti…

yli 12 kuukautta

10-12 kuukautta

7-9 kuukautta

4-6 kuukautta

1-3 kuukautta

Kuinka kauan keskimäärin yksittäisen asiakkaan 
liikuntaneuvontaprosessi kestää (useita valintoja)? 
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7,4 % 

40,7 % 

63,0 % 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Jokin muu tapa

Muu kirjallinen toimintamalli

Potilastietojärjestelmä

Mikä on liikuntaneuvonnan kirjaamistapa (useita valintoja)? 

Liikuntaneuvonnan kesto ja kirjaaminen (2) 
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Liikuntaneuvojan koulutustausta 

22,2 % 

5,6 % 

42,6 % 

81,5 % 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
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Fysioterapeutti

Liikunnanohjaaja
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• 55,6 % kunnista ilmoitti, että 
liikuntaneuvonnan taustalla on 
ollut hanke. 

• Näistä kunnista suurin osa oli 
saanut aluehallintoviraston 
tukea tai KKI-hanketukea. 

Avustusmuodot liikuntaneuvonnan taustalla 

69,0 % 

17,2 % 

3,4 % 
6,9 % 

Aluehallintoviraston
(AVI) -tuki

Kunnossa kaiken
ikää (KKI) -hanketuki

Euroopan
aluekehitysrahasto
(ESR) -tuki

Opetus- ja
kulttuuriministeriön
(OKM) -rahoitus
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Liikuntaneuvonnan onnistumisen 
edellytykset 

1) Liikuntaneuvonnan juurtumista ja vakiintumista 
tukeneet tekijät kunnissa 

2) Liikuntaneuvonnan tulevaisuuden näkymät 
kunnissa 
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1) Liikuntaneuvonnan juurtumista ja vakiintumista 
tukeneet tekijät kunnissa 
 
 
- Taustatekijöistä tärkeimmiksi nousivat valtakunnalliset lait ja linjaukset sekä 
onnistuneet valtakunnalliset liikuntaneuvonnan toimintamallit. 
 
- Taloudellisista tekijöistä henkilöstöresurssit 
 
- Yhteistyökeinoista poikkihallinnollinen, moniammatillinen verkosto 
 
- Käytännön toimenpiteistä toimijaverkoston yhteinen tahtotila ja liikuntaneuvonnan 
markkinointi 
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”Valitse viisi merkittävintä onnistumisen 
edellytystä ja aseta ne tärkeysjärjestykseen 1-5.” 

14% 

15% 

15% 

19% 

37% 

0% 10% 20% 30% 40%

Matalan kynnyksen liikuntatarjonta

Kunnan taloudelliset resurssit

Johdon tuki ja sitoutuminen

Yhteiset tavoitteet ja yhdessä sovitut
käytännöt eri toimijoiden välillä

Riittävät henkilöresurssit

Yleisimmin sijoille 1-5- valitut onnistumisen edellytykset 



20 www.kkiohjelma.fi 

Vakiinnuttamisessa kohdatut haasteet ja niiden ratkaisut 

1. Yhteistyöhaasteet ja ratkaisut 

Toimijoiden tietoisuus liikuntaneuvonta-palvelusta puutteellista 

Yhteisen kirjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmän puuttuminen 

Henkilöstön vaihtuvuus varsinkin terveydenhuollossa  

Toiminnan markkinointi, tiedottaminen ja viestintä eri toimijoille 

Keskusteluyhteyksien muodostaminen ja ylläpitäminen eri toimijoiden välillä 

Palaverit eri toimijoiden välillä > yhteinen ymmärrys ja tahtotila 

Liikuntaneuvonnan esiin nostaminen kuntapäättäjille 
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Terveisiä valtakunnallisille 
liikuntaneuvonnan toimijoille 
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Kuntien terveiset valtakunnallisille 
liikuntaneuvonnan toimijoille (1) 

1) Hanketuki ja rahoitus  Liikunta- ja liikuntaneuvontahankkeiden kehittämisen, jatkumisen ja 
juurruttamisen tukeminen 

2) Toimintamallien yhtenäistäminen  Yhtenäisemmät valtakunnalliset käytännöt, selkeämmät 
toimintamallit esim. potilastietojen kirjaamiseen ja lähetteisiin. Laadukkaat 
liikuntaneuvontaprosessit valtakunnallisesti tutuiksi. Vastaajat  toivovat jopa lakeja ja määräyksiä 
yhtenäistämään käytäntöjä sekä esimerkiksi määrittämään, montako liikuntaneuvojaa tulee 
kutakin asukasmäärää kohden olla kunnassa.  

3) Liikuntaneuvonnan markkinointi  Liikuntaneuvonnan näkyvyyden lisääminen ja hyvien 
käytäntöjen saattaminen kaikkien tietoisuuteen. Neuvontamateriaaleja lisää liikkumisesta ja 
liikuntaneuvonnasta. 
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Kuntien terveiset valtakunnallisille 
liikuntaneuvonnan toimijoille (2) 

4) Vaikuttavuuden mittaaminen  Apua vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 
mittaamiseen sekä esittämiseen. Myös tutkimustietoa kaivataan. 

5) Palveluketjun vahvistaminen  Keinoja toimijoiden sitouttamiseen ja palveluketjun 
rakentamiseen. Tasa-arvoisten palveluiden saatavuuden vahvistaminen. Ketjua tulisi kehittää niin, 
että kuntien ja myös kolmannen sektorin olisi helpompi olla siinä mukana.  

6) Koulutus  Liikuntaneuvonta paremmin osaksi ammatillisten liikunta- ja terveysalan 
tutkintojen opintokokonaisuuksia. Yhteisten verkostoitumistapahtumien, seminaarien ja 
koulutusten järjestäminen. 

7) Kunnille tiedottaminen  Valtakunnallisten toimijoiden tiedottamisen lisääminen ja 
selkeyttäminen. Ohjeistukset ja suositukset liikuntaneuvonnan järjestämiseen. 

 


