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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu 
siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, mutta kunnat vas-

taavat jatkossakin liikuntapalveluiden järjestämisestä. Osa 
tutuista toimintamalleista ei enää toimi ja ammattilaisten 
roolit muokkautuvat uudelleen. Toisaalta muutos voi mah-
dollistaa moniammatillisen palveluketjujen vahvistamisen 
ja uuden aktiivisemman kehittämisyhteistyön ammattilais-
ten välillä.

Soveltava liikunta 
uusissa soterakenteissa
Sote-uudistus muokkaa soveltavan liikunnan toimintakenttää. 
Muutos tuo mahdollisuuksia, mutta herättää myös kysymyksiä. 
Miten esimerkiksi käy liikuntaneuvonnan palveluketjujen?  

Soveltavan liikunnan asiakkaat tarvitsevat tavalla tai toi-
sella liikunnan mukauttamista tai tukea osallistuakseen lii-
kuntaan. Yleisimmin soveltavan liikunnan kohderyhmiin 
luetaan toimintarajoitteiset tai pitkäaikaissairaat henkilöt 
sekä ikääntyvät, joiden toimintakyky on heikentynyt. Tule-
vien hyvinvointialueiden ja kuntien tulee viedä soveltavaa 
liikuntaa vahvasti yhdessä eteenpäin tukeutuen jo olemassa 
oleviin, toimiviin rakenteisiin. Jos yhteistyö onnistuu, niin 
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koko hyvinvointialueen terveyden edistämisen käytännöt 
yhtenäistyvät.

Sote-uudistus ja liikunnan edistäminen
Sote-uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää ja turvata yh-
denvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut hyvinvointialueella asuville (sosiaali- ja terveysminis-
teriö). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (6§ 
ja 7§) linjaa, että hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueen sa kun-
tien kanssa. Lisäksi hyvinvointialueiden ja kuntien on teh-
tävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä 
muiden terveyttä edistävien julkisten toimijoiden, yksityis-
ten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Kunnat vastaavat jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä liikunnan keinoin. Kunta tekee hyvinvointi-
alueen kanssa kumppanuussopimuksen, jossa olennaista 
on sopia liikkumisen edistämisen vastuut ja roolit selkeik-
si organisaatioiden välillä. Lisäksi suositellaan, että kunta 
nimeää poikkihallinnollisen liikunnan edistämistä työryh-
män. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetet-
tava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja 
määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Yksi näistä 
on kuntalaisten liikunta-aktiivisuus tai liikuntaneuvonnan 
toteutuminen. 

Liikuntaneuvontaa soveltavan liikunnan asiakkaille
Liikuntaneuvonnan nykytila -selvityksen (Liikkuva aikui-
nen -ohjelma 2022) mukaan 58 kuntaa tarjoaa liikuntaneu-
vontaa toimintarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille. Neuvon-
taa järjestäviä kuntia oli kyselyä tehtäessä 158 ja kyselyyn 
vastasi 114 kuntaa. Liikuntaneuvonnassa keskitytään liik-
kumisen edistämiseen ja se on suunnattu kuntalaisille, jot-
ka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Toimintara-
joitteiset ja pitkäaikaissairaat voivat osallistua kuntalaisille 
tarkoitettuun liikuntaneuvontaprosessiin, jos täyttävät ta-
vallisimmat kriteerit, joita ovat esimerkiksi liikkumatto-
muus, ylipaino tai kansansairauksien riski. Osa kunnista 
tarjoaa neuvontaa myös kohdennetusti soveltavan liikun-
nan asiakkaille.

Soveltavan liikunnan asiakkaille liikuntaneuvontaa an-
netaan palveluketjussa, kuten muillekin kohderyhmille. 
Se sisältää useita tapaamisia ja keskustelua sekä asiakkaan 
niin halutessa myös liikkumista. Tavoitteena on edistää elä-
mänlaatua ja terveyttä lisäämällä liikuntaa. Neuvonta on yk-
silöllistä, tavoitteellista sekä etenevää ja siihen sisältyy arvi-
ointia. (Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset.)

Soveltavan liikunnan liikuntaneuvonta on vahvistumas-
sa, ja yhä useampi kunta on kiinnostunut käynnistämään 
palvelun. Sitä hyödynnetään matalan kynnyksen toiminta-
na, jossa asiakkaalla on mahdollisuus löytää liikunnallinen 
elämäntapa. Erityisliikunnanohjaajat kokevat heille suun-
natun kyselyn perusteella liikuntaneuvonnan hyödylliseksi 
ja merkitykselliseksi. Tällä hetkellä kuitenkin vain muuta-
ma erityisliikunnanohjaaja käyttää työaikaansa liikunta-
neuvontaan. (Roitto 2021.)

Toimiva palveluketju liikuttaa
Yksilöllisellä ja tavoitteellisella liikuntaneuvonnalla oli-
si vielä paljon enemmän potentiaalia ja annettavaa sovel-

tavan liikunnan asiakkaalle. Sote-uudistuksen yhteydessä 
varmistetaan, että saumaton liikuntaneuvonnan palvelu-
ketju syntyy kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen välil-
lä. Neuvontaan on sovittava vastuuhenkilöt (vastinparit) hy-
vinvointialueella ja kunnassa.

Liikuntaneuvonnan palveluketjun toimivuus vaatii vah-
vaa yhteistyötä ja selkeää työnjakoa. Tärkeää on tietää, mitä 
kukin tekee. Yhteisesti sovittavia asioita ovat muun muas-
sa avustajapalvelut, kuljetukset sekä kuntoutus- ja liikunta-
palveluiden toiminnallinen yhteistyö. Soveltavan liikunnan 
toimintakenttä on hyvin laaja ja asiakkaat käyttävät saman-
aikaisesti useita palveluja. Ammattilaisten onkin erityisen 
tärkeää tietää, mistä eri palvelut löytyvät. Näin palveluis-
ta muodostuu asiakkaalle jouheva kokonaisuus. Esimer-
kiksi liikuntaneuvonnan tulisi olla paremmin sotehenkilös-
tön tiedossa, jotta he ohjaisivat neuvontaan enemmän myös 
soveltavan liikunnan asiakkaita. Kun liikuntaneuvonnasta 
viestitään aktiivisesti ja tuloksia tehdään näkyväksi, neu-
vontaan ohjautuminen lisääntyy ja palvelu tulee tutuksi. 

Soveltavan liikunnan asiakkaat voivat hyödyntää liikun-
taneuvontaa esimerkiksi kuntoutuksen jälkeen tai itsenäi-
senä palveluna kuntoutuksen tukena. Liikuntaneuvonnan 
palveluketjussa asiakas ohjautuu lähes aina terveydenhuol-
losta liikuntapalveluiden kautta järjestöjen, kansalais- ja 
työväenopistojen tai yritysten liikuntatoimintaan. Yhdis-
tyksillä on tärkeä tehtävä liikuntaryhmien järjestäjinä ja 
paikallistuntemuksen osaajina. Tavoitteena on, että hyvin-
vointialueiden aloittaessa riittävän matalan kynnyksen lii-
kuntatarjontaa suunnitellaan yhdessä palveluketjun toimi-
joiden kanssa entistä vahvemmin. 

Palveluketjun onnistuneita esimerkkejä ovat asiakkaan 
ohjautuminen erikoissairaanhoidosta kunnan liikuntapal-

Omatoiminen ja/tai ohjattu liikkuminen

Liikuntaneuvontaprosessi

Ohjaus/lähete liikuntaneuvontaan

Liikkumisen puheeksiottaminen

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien 
tavoittaminen ja tunnistaminen

Kuvio 1. Liikuntaneuvonnan palveluketju. Lähde: Liikuntaneuvon-
nan suositukset



6 0    L I I K U N T A  &  T I E D E  4 - 2 0 2 2   

veluihin tai yhdistystoimintaan sekä kuntoutusasiakkaiden 
jatkoreitit soveltavaan liikuntaan.  Hyvällä menestyksellä 
on kokeiltu myös liikuntaneuvonnan vastinparitoimintaa 
sotessa ja liikuntapalveluissa. 

Erilaiset erityisliikuntakortit ovat lujittaneet palveluket-
juja ja ammattilaisten välistä tiedonsiirtoa. Liikunnasta kes-
kustelemisen kynnys madaltuu, kun 
asiakkaalle on konkreettista tarjotta-
vaa. Tuorein esimerkki on liikunta-
neuvontakortti asiakkaille, jotka si-
toutuvat neuvontaprosessiin. Kortin 
kriteerinä ovat riittämätön liikkumi-
nen, ylipaino tai riski sairastua kan-
sansairauteen. Alennuskortti kuuluu 
kaikille, myös toimintarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille.

Kuntien liikuntapalveluiden ja hyvinvointialueen yhteis-
työn lisäksi tarvitaan myös laaja-alaista, sektorirajoja ylit-
tävää yhteistyötä. Kumppaneita ovat muun muassa muut 
vapaa-aika- ja sivistyspalvelut sekä teknisessä toimessa 
maankäyttö ja kaupunkisuunnittelu. 

Ohjeistuksista apua
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore Liikuntaneuvonta yh-
dyspinnoilla -ohjeistus nostaa esille soveltavan liikunnan, 
josta hyvinvointialueet ja kuntien liikuntapalvelut kantavat 
tulevaisuudessa yhdessä vastuun. Kuntien tulee ohjeistuk-
sen mukaan tarjota liikuntaneuvontaa terveytensä kannal-
ta liian vähän liikkuville soveltavan liikunnan asiakkaille. 

Kansanterveyden neuvottelukunnan työryhmä laati tu-
leville hyvinvointialueille Elintapaohjauksen tarkistuslistan, 
jossa liikkuminen ja erityisesti palveluketjut ovat vahvasti 
esillä. Laadukas elintapaohjauksen palveluketju edellyttää 
hyvinvointialueiden suuntaavan riittävästi voimavaroja oh-
jauksen (ml. liikuntaneuvonta) osaamiseen ja henkilöstöön.

Muutamissa kunnissa on reagoitu ennakoivasti ja perus-
tettu muun muassa Elintapaohjaus yhdyspintapalveluna -ver-
kosto sekä maakunnallisia liikuntaneuvonnan verkostoja. 
Kuntiin on palkattu liikunnan ja elintapaohjauksen yhdys-
pintasuunnittelijoita ja soteen elintapaohjaajia.  

Tukipalveluiden vastuu vaihtuu
Sote-uudistuksessa soveltavan liikunnan liikuntaryhmien 
järjestäminen jää edelleen kuntien liikuntapalveluiden vas-
tuulle. Useimmat soveltavan liikunnan tukipalvelut sen si-
jaan siirtyvät kunnista hyvinvointialueiden hoitoon. Näiden 
palveluiden tuoma apu on joillekin ihmisille ainoa keino 
päästä liikkumaan. Tukitarpeet vaihtelevat laajasti riippuen 
henkilön toimintakyvystä. Osa ihmisistä tarvitsee useita tu-
kipalveluita, kuten kuljetuspalvelun liikuntapaikalle, avus-
tajan ja apuvälineitä. Joillekin riittää, että liikuntaa on so-
vellettu liikkujan tarpeisiin nähden sopivammaksi.

Suuri muutos on tulossa myös toimintarajoitteisten tai 
pitkäaikaissairaiden kuntoutusketjuun, kun kuntoutus- ja 
liikuntapalvelut järjestetään tulevaisuudessa eri organisaa-
tioissa. Hämmennystä aiheuttavat myös apuvälineiden saa-
tavuus ja avustajapalvelut, jotka siirtyvät hyvinvointialueen 
vastuulle.

Soveltavan liikunnan tukipalveluihin liittyvät suunnitel-
mat kunnan ja hyvinvointialueiden välillä eivät ole vielä val-

miita. Tärkeä asia kannattaa kuitenkin tehdä näkyväksi, jot-
ta tarvittavat toimet eivät viivästyisi.

Vaikuttavaa viestintää yhteistyöllä
Ministeriöiden työryhmien ohjeistukset korostavat vies-
tinnän merkitystä liikuntaneuvonnan järjestämisessä, kun 

toimintaympäristö muuttuu. On tär-
keää, että viestinnän suunnitteluun 
osallistuvat kaikki palveluketjuun 
kuuluvat asiantuntijat. He luovat 
luottamuksellisen verkoston ja sopi-
vat säännöllisestä yhteydenpidosta ja 
tiedottamisen tavoista. 

Liikuntatarjonnan on näyttävä 
kuntien ja yhdistysten verkkosivuilla sekä hyvinvointialuei-
den palvelutarjottimella. Terveyden edistämisen elintapa-
ohjauksen palvelutarjotin on otollinen paikka matalan kyn-
nyksen liikuntatarjonnalle ja liikuntaneuvontapalvelulle.

Verkkosivujen merkitys viestinnässä on suuri. Sivujen 
tulee palvella niin kohderyhmää kuin ammattilaista. Sivuil-
la tulee näkyä vähintään sisältö, palveluiden kohderyhmä ja 
ohjautumisinformaatio sekä yhteystiedot. Verkkosivuilla on 
tärkeää mainita myös, mitkä ovat liikuntaneuvonnan aloit-
tamisen kriteerit, kuten onko palvelu suunnattu toiminta-
rajoitteisille ja pitkäaikaissairaille.

Mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan?
Jää nähtäväksi, saammeko hyvinvointialueille sellaiset ra-
kenteet, että palveluketjut vahvistuvat entisestään. Vai 
muuttuuko käytännössä kuitenkaan mikään – paitsi orga-
nisaatioiden nimet.

Olisiko mahdollista, että saamme jokaiselle hyvinvoin-
tialueelle liikkumisen edistämisen ammattilaisen, jonka 
työnkuvassa on liikkumisen koordinointi? Tuleeko liikku-
misen edistämisestä vähitellen todellinen väline sote-alan 
työkalupakkiin? ◆
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