
LIIKUNTANEUVONTA
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ



Päijät-Hämeen Liikunta ja 

Urheilu ry (PHLU) 

• Liikunnan aluejärjestö 

• Toimii 16 kunnan alueella

• Jäseniä ovat seurat, kunnat ja muut yhteisöt

• Toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa 

• Lisätietoja: www.phlu.fi/

http://www.phlu.fi/


Kustannuksista…

• 3 mrd €/vuosi                       
-> 110 milj €/vuosi?             
= paikallaanolon kustannukset 
(liikunnan puute + 
terveydenhuollon kulut + 
tuottavuuskustannukset)

• 500 milj €/vuosi                    
-> 18 milj €/vuosi?               
= diabeteksen potentiaalinen 
säästö

Lähde: Sosiaali- ja terveyspalvelut/ THL:n
asiantuntijaryhmä/16/2018 



Liikuntaneuvonnan nykytila 

Päijät-Hämeessä (PHLU:n

toimialueella)
• 14 / 16 kuntaa toteuttaa liikuntaneuvontaa. Kunnat ovat: Asikkala, 

Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Loviisa, 
Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä  

• Alueella toimii yhteensä yli 20 liikuntaneuvojaa, joilla 
liikuntaneuvonta on osa toimenkuvaa

• Liikuntaneuvojien yhteystiedot löytyvät: 
https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/liikuntaneuvonta/ajanvaraus-
liikuntaneuvojalle/

https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/liikuntaneuvonta/ajanvaraus-liikuntaneuvojalle/


Liikuntaneuvonnan 

asiakasmäärät

• Asiakaskäyntejä yli 2 000 /vuosi

• Näistä uusia asiakkaita n. 25 %

• Loput seuranta-asiakkaita, jotka käyvät liikuntaneuvonnan 
prosessin läpi

• Liikuntaneuvojat ohjaavat alueella reilua sataa ryhmää vuodessa, 
ryhmissä liikkuu tuhansia asiakkaita



Yhteistyö asiakkaiden 

parhaaksi

• PHLU varmistaa liikuntaneuvojien säännölliset yhteiset 
kehittämistapaamiset 

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö tukee 
liikuntaneuvojia liikuntaneuvontaprosessien ja kirjaamisen 
kehittämisessä

• Terveydenhuoltoon on nimetty liikuntaneuvonnan yhteyshenkilöt 

• PHLU ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö järjestävät 
yhdessä vuosittaiset terveydenhuollon ja liikuntaneuvojien 
tapaamiset 

• Liikuntaneuvojien vastaanotto tapahtuu pääsääntöisesti 
terveysasemilla yhtenä päivänä viikossa



Yhteistyö asiakkaiden 

parhaaksi

• Liikuntaneuvonnan palveluketju on kunnissa ja 
hyvinvointiyhtymässä toimivien eri toimijatahojen rajat 
ylittävää yhteistyötä, jossa yhteisenä tavoitteena on edistää 
kuntalaisten terveellisiä elintapoja liikunnan keinoin. 

Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa peräkkäisiä palveluja, jotka 
muodostavat saumattoman kokonaisuuden. 
Liikunnan palveluketjun edellytyksiä ovat toimijatahojen 
1) verkostoituminen 
2) yhteiset tavoitteet
3) yhdessä sopimat käytännöt ja työtavat 
4) riittävät henkilöstöresurssit ja 
5) toimiva tiedonsiirto eri tahojen välillä



Liikuntaneuvonta

• Tavoite: Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena edistää 
kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja

• Toteutustapa: Asiakkaan elintapoja edistetään liikunnan, 
ravitsemuksen ja unen keinoin

• Roolit: Jokainen terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden 
ammattilainen toimii liikunnan puheeksi ottajana ja voi tehdä 
liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvojat ovat erikoistuneita 
ammattilaisia, joille asiakas voidaan tarvittaessa ohjata. 



Liikuntaneuvonnan 
esittelyvideot

https://www.youtube.com/watch?v=MGfno4-DZGw

https://www.hyvis.fi/web/paijat-hame/liikuntaneuvonta

https://www.youtube.com/watch?v=MGfno4-DZGw
https://www.hyvis.fi/web/paijat-hame/liikuntaneuvonta


Liikuntaneuvonnan keskeiset 
asiakasryhmät ja palvelut

Asiakasryhmät

• Vähän liikkuvat

• Painonhallinta

• Elintapasairaudet ja niiden 
ennaltaehkäisy

• Työikäiset

• Iäkkäät

• Monisairaat

• Kuntoutujat

• Informaatiota tarvitsevat

Palvelut

Yksilöohjaus

Liikuntaneuvontaryhmät

Matalan kynnyksen ryhmät

Testauspäivät

Luennot

Tapahtumat ja pop-upit

Lajikokeilut

Ohjaus eteenpäin



Liikuntaneuvonnan 
palveluketju

On prosessi, johon sisältyy:

1) Asiakkaan tavoittaminen ja tunnistaminen 
2) Liikunnan ja liikunnallisen arjen puheeksi ottaminen 
3) Ohjaaminen palvelujen pariin
4) Liikunta- ja elintapaneuvontapalvelu 

-> sisältää useita tapaamisia ja yhteydenottoja 
liikuntaneuvojan kanssa  

5) Ohjaaminen matalankynnyksen liikuntapalveluihin         
omatoimisen liikunnan pariin
6) Seuranta ja arviointi



Vähän liikkuvien 
liikunnataneuvontaprosessi

Riskihenkilöiden 
tunnistus

Terveydenhuollossa 
tai omatoimisesti

Liikuntaneuvonnan 
toteutus 

Yksilö- tai 
ryhmäohjauksena

Seuranta ja 
arviointi

Vuosittaiset raportit 
toiminnasta ja 

kehittämistarpeista

Liikkumislähete
Sis. 

Liikuntaneuvonnan 
prosessin 
kuvauksen

Kuntien / PHLU:n
liikuntaneuvojat

Liikuntaneuvonnan prosessi.pdf
https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/liikuntaneuvonta/ajanvaraus-liikuntaneuvojalle/
https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/liikuntaneuvonta/ajanvaraus-liikuntaneuvojalle/


Liikuntaneuvonta osana PHHYKY:n elintapaohjauksen palveluvalikoimaa

Neuvokas perhe 
ohjausmenetelmä

Lapsiperheiden elintapojen 
tukeminen äitiys- ja 
lastenneuvoloissa (Alakouluissa)

https://neuvokasperhe.fi/

Liikuttava seikkailu-
perheryhmä 

6-9v. Ylipainoisten lasten 
perheille, jossa 
ryhmätapaamisten lisäksi 
verkkokeskustelua 
(Lastenneuvola ja alakoulut)

https://neuvokasperhe.fi/ammat
tilaiset/ryhm%C3%A4malleja-
ylipainoisten-ja-
v%C3%A4h%C3%A4n-
liikkuvien-lasten-perheille

StopDia - ryhmänohjaus Tyypin 2 diabeteksen 
riskihenkilöille kohdennettu 
elintapaohjaus 
(Avovastaanottopalvelut)

https://www.stopdia.fi/

Tulppa - ryhmänohjaus Sydänkuntoutujille, AVH-
potilaille ja tyypin 2 
diabeetikoille kohdennettu 
elintapa- ja omahoidon ohjaus 
(Avovastaanottopalvelut)

https://tulppakuntoutus.fi/

Liikuntaneuvonta Vähän liikkuville suunnattu 
yksilö- ja/tai ryhmäohjaus 
(Kuntien / PHLU 
liikuntaneuvonnat)

https://www.hyvis.fi/web/paijat-
hame/liikuntaneuvonta

https://www.phlu.fi/aikuisliikunt
a/liikuntaneuvonta/

https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset/ryhm%C3%A4malleja-ylipainoisten-ja-v%C3%A4h%C3%A4n-liikkuvien-lasten-perheille
https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/liikuntaneuvonta/


ESITYS LIIKUNTANEUVONNAN JA 
ELINTAPAOHJAUKSEN 

JÄRJESTÄMISESTÄ
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ





Liikuntaneuvonnan / elintapa-
koordinaattorin tehtävät

Keskeiset tehtävät:

1. Ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien elintapaohjauspalvelujen 
kehittäminen ja koordinointi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sisäisessä 
toiminnassa ja yhteistyössä kuntien kanssa.

2. Monihallinnollisen palveluketjun kehittäminen (yhteistyöverkosto: 
PHHYKY, PHLU, kunnat, 3-sektori, yksityiset).

3. Moniammatillisen palveluketjun kehittäminen ja yhteistyöhön 
aktivointi.

4. Palvelutarjottimien kehittäminen ja markkinointi.

5. Elintapaohjaukseen ja liikuntaneuvontaan liittyvien moniammatillisten 
koulutusten suunnittelu, organisointi  ja jatkuva kehittäminen.

6. Elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arvioinnin 
suunnittelu ja toteutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.



Liikunta on lääke
Lisätietoja:

Keijo Kylänpää

Aluekehittäjä, aikuisliikunta

keijo.kylanpaa@phlu.fi

p. 040 552 9233

Mai-Brit Salo

Aluejohtaja

maippi.salo@phlu.fi

p. 040 836 7766

mailto:keijo.kylanpaa@phlu.fi
mailto:maippi.salo@phlu.fi

