
Toimivan 
liikunnan 

palveluketjun 
malli

• Liikunnan palveluketjun 
tuottamat hyödyt ja 

vaikuttavuus

• Hyte valmentajan rooli 
liikunnan palveluketjussa

Tino-Taneli Tanttu

terveysliikunnan kehittäjä
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry



Liikuntaneuvonnan 
palveluketju

LIIKUNTANEUVONTAAN LÄHETTÄVÄ TAHO
• terveysasemat

• työterveyshuollot

• omaehtoinen hakeutuminen neuvontaan

LIIKUNTANEUVONTAA TOTEUTTAVA TAHO

LIIKUNTANEUVONNASTA OHJATAAN
• eri toimijoiden palveluihin

• omatoiminen liikunta

Koivuniemi ja Suutari (toim.) 2011

Liikuntaneuvonnan kohderyhmään
kuuluvien asiakkaiden tunnistaminen

Asiakkaiden neuvonta ja 
liikkumisen tukeminen

Asiakkaiden ohjaaminen tason
mukaisiin ryhmiin ja uusien 

liikuntakokeilujen pariin.

Toteutuksen seuranta



Liikuntaneuvola

-lähetteen  
alkukartoitus 
- liikunnan suunnittelu
- tilastointi
- kontrollointi
- liikuntapassi

Palveluntarjoajat
-Kunnanpalvelut
-Yksityiset
palveluntarjoajat
-Sastamalan
Opisto

Omaehtoisesti

Seurantakäynnit

Liikuntalähete toimintakaavio

Lähetteen alkukartoitus/ 
ohjaus liikuntaneuvontaan
• Lääkärit
• Terveydenhoitajat
• Fysioterapeutit
• Sairaanhoitajat
• Työterveys
• Yksityiset palvelun tarjoajat

Sastamala 2014

LIIKUNTATOIMI





kunnan



Mikä on toimivaa, ei aina ole vaikuttavaa

Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on kaventaa 
ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja.



Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja 
hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020

• Liikuntaneuvonta on merkittävä keino liian vähän liikkuvien ihmisten 
opastamisessa liikunnallisen elämäntavan pariin.

• Liikuntaneuvonta on terveydenhuollon ammattilaisen toteuttamaa 
henkilökohtaista, yksilötapaamisia sisältävää neuvontaa ja se kuuluu osana 
terveysneuvontaan.

• Terveydenhuollossa liikuntaa koskevat tiedot kirjataan asianmukaisesti ja 
liikunnan riittävyys arvioidaan terveyden kannalta.

• Liikuntaneuvonnan palveluketjuun tarvitaan mukaan liikuntaseuroja ja liikunta-
alan yrityksiä, kansanterveysjärjestöjä ja kansalaisopistoja tuottamaan matalan 
kynnyksen liikuntapalveluja

Ehkäisevät SOTE palvelut tulevat maakunnan tehtäväksi
Ehkäisevinä SOTE palveluina tarkoitetaan mm. terveydenhuoltolain 2. 
luvunmukaisia palveluita, esim. terveysneuvonta (STM: hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sote –uudistuksessa)



Kohderyhmä

Sairastuneet
Kasvanut 
terveysriski

Terveet Vaikeasti 
sairaat

Liikuntaneuvonta

Ennaltaehkäisy

Liikkuva koulu

Vireä seuratoiminta

Kaupunkisuunnittelu

Työyhteisöliikunta

Kampanjat

Case: kohonnut verenpaine



• Terveys ei (yksilötasolla) automaattisesti tarkoita, 
että liikkuisi tai, että sairastunut ei liikkuisi lainkaan.

• Liikkumattomuus (väestötasolla) kuitenkin lisää 
riskiä sairastua useisiin sairauksiin



Mistä tavoitetaan / minne hakeutuu?
prosessilähtöinen ajattelu / asiakaslähtöinen ajattelu



Systemaattinen 
seulontamenetelmä

Tarkentavat 

kysymykset

Ohjaus 

prosessinomaiseen 

liikunta-

elintapaneuvontaan

225 000 

satakuntalaista

11 000 ammattilaista

”kevyemmän tuen tarvitsijoille 

virtuaalisairaala/ ODA:n kautta 

omaehtoisen liikunnan tukeminen, 

kuntien ja yhdistyksien liikuntatarjonta

Erikseen: potilasohjeet, kuntoutus ym.



Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen

ymmärtäminen
toimiminen
sitoutuminen

neuvonnan 
laatu

luo liikunta-
neuvojalle 
työkaluja

luo yhdistyksille 
mahdollisuuksia

säännöllinen 
yhteydenpito

P       A       L       A       U       T       E

K    E    H    I    T    T    Ä    M    I    N    E    N

”ei ehdi…”
”vääriä asiakkaita…”
”ei vaikuttavuutta…”

säännöllinen 
yhteydenpito

saattaen vaihto





Hyte –valmentajan rooli liikunnan 

palveluketjussa

”kyllä sinun kannattaisi liikkua enemmän ja vähentää painoa”

Jos hän ei liiku, hän tietää sen

Jos hän syö huonosti, hän tietää sen

Hän tietää myös, että sinä tiedät

…myös sinä tiedät, että hän tietää



Käytä ensikontakti hyödyksi, yllätä!

• Potilastiedoista/ lähetteestä näet ennakkoon jotain asioita

o Ikä, sukupuoli

o Sairaudet, labrat

o Rajoitteet, huomiot..

� Näet ylipainon, mutta et syytä sille

� Näet liikkumattomuuden, mutta et syytä sille



Mitäköhän siellä 
oikein tapahtuu…
Sanoo varmaan, 
että pitäisi alkaa 

liikkua 

Jos se sanoo, että 
sun pitää liikkua, en 

varmaan liiku

Tuon kohdalla kyllä 
onnistun… lyön 
sellaiset faktat 
pöytään, että 

tyhmempikin tajuaa



Kohtaa ihminen, ole ihminen

Luottamuksellisen keskusteluyhteyden luominen

”Unelma meloa Kitkajärvellä”



A: ei se niin vaikeaa ole, kun opettelee ensin vaikka vaan 

pari sientä ja ottaa sienikirjan tai jonkun kaverin mukaan…

Kenet liikuntaneuvoja otti kaveriksi sieniretkelle?!



Liikuntaneuvonnan kontaktointi
0 kk

• Aloituskäynti
50 (-120 min)

• Liikunnan vasta-
aiheet

• Motivoiva 
haastattelu

• Tavoitteiden 
asettaminen 
yhdessä

• Ravinto- ja 
liikuntaohjaus

• Kirjaus 
potilastietoihin

• 0 kk labrat

7-11 kk1-5 kk 6 kk 12 kk

• Kontaktointi 2-3 
viikon välein

• Kannustus, 
motivointi

• Liikunnan 
toteutuminen?

• Ravinto-
muutoksien 
toteutuminen?

• Kirjaus 
potilastietoihin

• Kontaktointi 3-4 
viikon välein

• Kannustus, 
motivointi

• Liikunnan 
toteutuminen?

• Ravintomuutoks
ien 
toteutuminen?

• Kirjaus 
potilastietoihin

• Kontrollikäynti
• Kannustus, 
motivointi

• Terveellisten 
elämäntapojen 
pysyvyys?

• Jatkosuunnitelma
• Kirjaus 
potilastietoihin

• 12 kk labrat

• Kontrollikäynti
• Kannustus, 
motivointi

• Tavoitteiden 
tarkastus yhdessä

• Kirjaus 
potilastietoihin

• 6 kk labrat

Yksilö/ pienryhmä Liikunnan starttiryhmät
Yhdistysten ja 
seurojen 

liikuntatarjonta
Maskun kunnan 
Liikunnan Lumo –
starttiryhmä, syksyllä

Maskun Tempon 
Liikunnan Lumo 
– jatkoryhmä, 
keväällä



Oivalluksen filosofia

”Jos kerrot lapselle jonkin tiedon tai opetat taidon, jonka 
hän olisi voinut saada itsekin – riistät häneltä 
mahdollisuuden oivaltaa, joka on elinikäisen oppimisen 
kannalta merkityksellistä”

…olipa kerran

…ja niin tämä nainen aloitti ohjaamisen kansalaisopistossa 
ja omakotitaloyhdistyksessä marjastus/ sienestyskerhoa. 
Liikunta lisääntyi, mieliala on noussut, kiinnittää nykyään 
huomiota enemmän ruokavalioon



Mukailtu: Middelkamp J. (toim.). EuropeActive’s
Essential of Motivation & Behaviour Change. 
Netherland: BlackBoxPublischers 2015



Hyvä liikuntaneuvoja??

Arvo – ja hyväksymispohjainen lähestymistapa
Merkityksellistä on se, mikä on asiakkaalle merkityksellistä
Kuuntelemisen taito vähintään yhtä tärkeää kuin kertomisen taito
Neuvoja on ihminen ihmiselle – yhdessä onnistutaan tai epäonnistutaan

Silti…
Hyvä liikuntaneuvoja ohjaa asiakasta tekemään oikeita valintoja
Antaa ravitsemusneuvontaa, mutta tietää ettei ole ravitsemusterapeutti

”pois jostain… vai kohti jotain”? 



SH:n / TH:n
taitoja

Ihmistaitoja, 
psykologiaa

Liikunnan 
ohjauksen 
taitoja

Fysioterapeutin 
taitoja

Aikamoisia ammattilaisia!



Subjektiivinen toimintakyky





Liikunnan määrä

128

11

nollaliikkujista aloittanut liikunnan 6 / 12 kk 
kontrollissa





Muutokset 6-12 kk



Muutokset 6-12 kk

fP-kol, n=201   hdl, n=201    ldl, n=184     trigly, n=195



Muutokset 6-12 kk

gluk. Paasto, HbA1c %

mmol/l, n=203   n=196



Paino, kolmivuotisseuranta



Tilastollinen vaikuttavuus



Arvio liikkumattomuuden 

kustannuksista 2013

• Satakunta, yhteensä 84 M€

• Pori 30 M€

• Rauma 15 M€

• Huittinen 4 M€

• Eura 4,7 M€

• Kankaanpää 4,5 M€

• Harjavalta 3,3 M€

• Säkylä 1,8 M€

TERVEYDENHUOLTOMENOT 

SUOMESSA n. 20 miljardia/ vuosi

n. 15% johtuu DM menoista

WHO: 27% DM:stä johtuu 

liikkumattomuudesta = 725 M€ vuodessa

Liikkumattomuuden kustannukset 

n. 2-4 miljardia/ vuosi

(menetyt htv:t, hoitokustannukset, jne..)



”Terveydenhuollossa tulee päivittäin vastaan tilanteita, jossa potilaan 

oireet johtuvat pääosin liikkumattomuudesta, mitä lääkäri voi silloin 

tehdä?”
-ylilääkäri Mikko Laaksonen

- ”Meillä on terveydenhuollossa tupakasta vieroitus, päihdehuolto, katkaisuhoito, 
mielenterveyspalvelut, ravitsemusterapia…” 

- ”Mitä työkaluja meillä on liikkumattomuuteen?”



CASE 1: UIMASEURA

Budjetti 21 300€
Jäsenmäärät: 
100 lisenssiurheilijaa

Budjetti 43 500€
Jäsenmäärät:
250 lisenssiurheilijaa
1000 osallistujaa

Ennen kehitystä Vuosi muutoksen jälkeen

Seura halusi panostaa kilpauintiin mutta ei ollut resursseja. 
Mistä resursseja kilpauintiin?

2003: puolipäiväinen 
päävalmentaja
2004: kokopäiväinen 
päävalmentaja
Monipuolinen tarjooma.

Laajennetaan toimintaa 
kartoituksen jälkeen: 
harrasteuinti-treeniryhmät 
& vauvauinti. 
HINNOITTELU!!!

3

4

Painopistealueiksi lasten 
nuorten ja aikuisten 
harrastetoiminta.
Lasten puolella 
kehitettiin vesipeuhula, 
uimakouluja ja vesiralli.

Ydinjoukko 
pohtimaan 
toimintaa:
Vain kehittämällä 
syntyy uusia 
resursseja.

1

2

KANNATTIKO? Espoon seurat yhtyivät 
2005 alusta Cetukseksi 

Toimintamaksut

71%



CETUS TÄNÄÄN

• Kuuluu pohjoismaiden suurimpiin uimaseuroihin
• Uimahallikäyntejä 188 000/v
• Kilpailulisenssin omaavia urheilijoita n. 600 hlö.
• Toimintaan osallistuvia n. 12 000 hlö/v
• Kursseja käynnistyy n.1000 kpl/v.

Talous
• 2014 – 3,5 milj

Henkilöstö
• 2007 – 5 päätoimista
• 2014 – 49 päätoimista, 150 otoa, 300 vapaaehtoista

• Suomen paras uimaseura kaikissa ikäryhmissä vuosina 2010-2012.

Seura tänään 



HARRASTE-TARJONTA

o vauva- ja perheuinti

o vesipeuhula

o uimakoulut (4 eri tasoa)

o vesiralli  (4 eri tasoa)

o tekniikkakurssit

o harrasteryhmät

o iltapäiväkerhoja

o vesivoimistelu ja hydrobic

o vesijuoksu kunto- ja 
mastersryhmät

o erityisryhmät

o yrityskurssit

o uintisynttärit

o Yksityistunnit

o Sukelluskursseja/-kerho

o junior life saver kurssit

o taitouinti

o uimahypyt 

o Maahanmuuttajaryhmiä

o vesiskurssit

o aikuisten alkeiskurssit

o aikuisten tekniikkakurssit

Valmennuksen lisäksi jäsenille on tarjolla lukuisa määrä kursseja



CASE 2: MERIMASKUN AHTO

LAPSET  
Samana vuonna: 

Liikuntaleikkikoulut, 
jalkapallojoukkueet 
Seuraavana vuonna:      

Sporttis liikuntakerho, 
lisää 
jalkapallojoukkueita

AIKUISET 
Heti: 

Harrastelentopallo 
sekaporukalla, miesten 
harrastesalibandy, 
aikuisliikuntapäivä      
& välinetori

TULEVAISUUSILTA 

Seuran toimijat, 
muut yhdistykset, 
rehtori, seurakunta, 
kuntapäättäjät, … 
YHTEINEN 

INNOSTUS 

KEHITTÄMISEEN

VAIN VÄHÄISTÄ 

TOIMINTAA 

Naisten jumppa 
kerran viikossa, 
lapsille muutamia 
hiihtokilpailuja ja 
maastojuoksuja 

1

2

3 4

TOIMINTA 2016    

350 jäsentä           
200 viikottaista
liikkujaa.

HARRASTE-

LIIKUNNAN

TUOTOT 

MAHDOLLISTAVAT 

LASTEN 

EDULLISEN 

LIIKKUMISEN

KARTOITETAAN 
toiveita joiden 
perusteella 

tarjotaan toimintaa. 
KOKEILLAAN ja 
OPITAAN mikä 
toimii ja mikä ei.

5
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KANNATTIKO?

KEHITETÄÄN UUTTA!
TOTEUTUKSEEN:   

Haluttiin uutta toimintaa vähäisillä resursseilla toimivalle seuralle
ja lisää virikkeitä paikkakunnalle.



Tavoitteena

�Liikunnallisen elämäntavan lisääminen
�Onnistumisen riemua liikunnan avulla

MERIMASKUN AHTO TÄNÄÄN

JUNIORIT: Jalkapallo � Pesäpallo � Liikuntaleikkikoulu � Sporttis� Yleisurheilu � Hiihto

AIKUISET: Jumppa � Harrastesalibandy � Höntsäfudis � Äijäliikunta � Lenkkiporukka � Harrastelentopallo

350 jäsentä 
200 viikottaista 

liikkujaa.



Yhteenveto

• Liikuntaneuvonta on osa liikunnan palveluketjua
• Liikuntaneuvonta on terveydenhuollossa määritelty 

prosessi, johon kuuluu kirjaaminen, tilastointi, 
vaikuttavuuden arvio jne..

• Toimiva liikunnan palveluketju on terveydenhuollon, 
liikunnan ammattilaisten ja yhdistysten yhteistyön tulos

• Liikuntaneuvojalta vaaditaan pukukoppipsykologin taitoja



Kiitos mielenkiinnosta
-pysytään liikkeellä!
…ja autetaan muita 
lähtemään liikkeelle!
Tino-Taneli Tanttu
Terveysliikunnan kehittäjä, LiikU
tino-taneli.tanttu@liiku.fi
040 9000 846

@TriplaTee


