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Aura Kaarina Kemiönsaari
Koski TL Kustavi Laitila

Lieto Loimaa Marttila
Masku Mynämäki Naantali
Nousiainen Oripää Paimio

Parainen Pyhäranta Pöytyä
Raisio Rusko Salo (ltk)

Sauvo Somero Taivassalo
Turku Uusikaupunki Vehmaa

******
Mukana Miettii



Eura Eurajoki Harjavalta
Huittinen Jämijärvi Kankaanpää

Karvia Kokemäki Merikarvia
Nakkila Pomarkku Pori

Rauma Siikainen Säkylä Ulvila

******
Mukana Miettii



RAJATTOMASTI LIIKUNTAA –kumppanuusverkoston linjaukset 
yhteistyön painopisteistä jatkossa:

Kaikille yhteiset painopisteet ja tavoitteet:

Osallistuminen ja vaikuttaminen alueellisen ja seudullisen kehittämisen prosesseissa:
• Sote-uudistus ja hyvinvointialuevalmistelu (liikunta osana kokonaisuutta ja sen 

yhdyspintatehtävät, haasteet ja resurssit)
• maakuntastrategiat ja muu kehittäminen: keskustelunavaus maakunnallisesta 

liikkumisohjelmasta ja liikunnan vahvemmasta näkymisestä maakunnallisessa keskustelussa

Tiedolla johtamisen työkalut ja liikunnan ajankohtaisviestintä:
• Rajattomasti liikuntatietoa -nettialusta 
• LiikuntAsiaa-uutiskirje kunta-, alue- ja muille päättäjille ja vaikuttajille
• muut toimenpiteet

Osaamisen vahvistaminen
• maksuttomien seurakoulutusten kokonaisuus kumppanuusverkostokuntien seuroille ja 

yhdistyksille
• Rajattomasti liikuntaa -koulutukset ja ajankohtaisinfot liikuntahenkilöstölle

Kunnat osallistuvat 
yhteistyöhön 
rahoitusosuudella, joka 
vaihtelee 
asukasmäärän mukaan 
0,15-0,30 euroon per 
asukas.

Mitä 
vastinetta 
he saavat 
rahoilleen?

Kuka päättää 
yhteistyön 
sisällöt?



OLOSUHTEET: Monipuoliset, 
laajoja käyttäjäryhmiä 

yhdenvertaisesti palvelevat 
liikunta- ja ulkoilupaikat, -

alueet ja -reitistöt sekä arjen 
liikkumista tukevat kevyen 

liikenteen väylät

LIIKUNTATOIMINTA:
seurojen, yhdistysten ja 

yksityisen sektorin 
tuottamana.

AVUSTUKSET

KUNNAN SISÄINEN 
TOIMIALOJEN YHTEISTYÖ 

LIIKKUMISEN 
EDISTÄMISESSÄ

TIEDOLLA JOHTAMINEN

ENNAKKOVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI

ESTEETTÖMYYDEN ja TURVALLISUUDEN 
edistäminen liikunta- ja ulkoilupaikoilla,  

esteettömyyskartoitukset ja 
toteutussuunnitelmat

SAAVUTETTAVUUDEN edistäminen 
liikuntapalveluista tiedottamisessa
-palveluohjaus (tiedotus, viestintä)

- tiedon selkeys ja helppo saatavuus
- esteettömyystiedoista tiedottaminen

MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTATOIMINTA 
1) josta tiedotetaan laajasti ja johon kaikki 
voivat osallistua, 2) johon voidaan ohjata myös 
pienen huolen tasolla (liikkumattomuus 
riskitekijänä terveyden ylläpitämiseen), 3) joka 
on edullista, eikä edellytä kilpailusitoutumista, 
4) kuntien, seurojen, yhdistysten tai yksityisen 
sektorin tuottamaa: kuntien lasten ”liikunta-
maat”, nuorten ”passit”, kortit ym., työikäisten 
harrasteliikuntaryhmät ja –tuotteet, 
ikääntyneiden tasapaino-, lihaskunto- jne. 
ryhmät sekä etukortit ja rannekkeet, seurojen 
harrastetuotteet, testaukset ja muut 
”promootiotilaisuudet”

Toimivat palveluketjut soten ja kunnan liikuntapalveluiden välillä: keskeiset palvelujatkumon osat ja yhdyspintahaasteet 

LIIKKUMAAN ALOITTAMISEN TUKIPALVELUT
Motoriikkaryhmät, movetuki, ylipainoryhmät, 
yksilö- tai ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta, 
sosiaalisperusteisten etutuotteiden palvelut, 
voima-tasapainoryhmät

SOSIAALISIN PERUSTEIN MYÖNNETYT LIIKKUMISEN 
TUKIPALVELUT

- rannekkeet, kortit jne.
- harrastamisen tukeminen

KUNTA-
KOHTAISET 
RESURSSIT 
VAIHTELEVAT 
SUURESTI 
PALVELUJEN 
TUOTTAMI-
SESSA EIVÄTKÄ 
USEIMMITEN 
RIITÄ 
LÄHESKÄÄN 
KAIKKEEN

ASIAKKAAT 
EIVÄT 
OHJAUDU 
OLEMASSA 
OLEVIIN PALVE-
LUIHIN: 
lähettämisen, 
seurannan ja 
kirjaamisen 
haasteet 
ratkaistava

Promootio (ennaltaehkäisy, hyviä elintapoja vahvistava)
Primääripreventio (pienen huolen taso, riskiin kohdistuva)

Sekundääripreventio (tuntuvan huolen taso, ongelmaan kohdistuva)
Tertiääripreventio (ei toimintakykyä palauttava, nykytil. ylläpito)

Kunnan liikuntapalveluiden perustehtävää: Sote / Hyvinvointialueiden tehtäväkenttää:

Asiakkaat asettuvat ja ohjautuvat jatkumolla eri kohdista ja suunnista

LIIKKUMISEN 
PUHEEKSI-

OTTAMINEN
OSANA ELINTAPA- NEUVONTAA

Neuvola
Kouluterveys 
Koulufysioterapia
Opiskeluterveydehuol.
Työik. ia ikääntyneiden 
terveystarkastukset 
Elintapaneuvonnan 
digiratkaisut: Omaolo
Hyvinvointitori, 
Palveluohjaus, 
Kuntoutuksen 
toiminta (ryhmäinfot, 
testipäivät)
Vanhusten avohuolto

Motoseulat,
Move, Neuvokas
Sos.perust. etukorttien
myöntäminen
Asiakasohjauspilotti, 
Terveyskylän polut ja 
painonhallintatalo, 
Kuntoutuksen ennalta-
ehk. ryhmätoiminta
Kaatumisenehkäisy-
ohjelma, 
Tasapainoryhmät

Kuntoutuksen 
motoriikkaryhmät
Koulufysioterapia
Onnikka-
painonhallintasovellut
Sosiaalinen kuntoutus
Unikoulumalli, Arkeen 
voimaa, Verkkopuntari
Terv.asemien yksilö- /
ryhmätoiminta
Kuntoutuksen yksilö- / 
ryhmätoiminta
Sos. kuntoutus
Tasapainokoulut
Erikoissairaanhoito

HUS painonhallintatalo
Vammaispalvelut
Vammaisavustajat
Vammaiskuljetukset
EU:n vammaiskortti

SOVELTAVAN LIIKUNNAN PALVELUT
LAJIEN SOVELLETTU HARRASTUSTOIMINTA

YHDYSPINTAHAASTEET:

VARSINAIS-SUOMI

Eri syistä ja eritasoista tukea liikkumiseensa tarvitsevatPerusterveet omatoimisesti palv. hyödyntävät

YHDYSPINNALLA 
OLEELLISTA:

• Vastinpalvelut
• Vastinparit

• Lähettämisen, 
kirjaamisen ja 

seurannan käytännöt 
ja toimenpiteet

• Tiedonkulku 
palveluista ja 

asiakkaista
• Liikunta- ja 

elintapaneuvonnan 
käsitteiden ja 

sisältöjen yhteinen 
ymmärrys

OLEELLISTA:
• Riittävät henkilö-, osaamis- ja 
aikaresurssit yhdyspintapalvelujen

tuottamiseen, esim. 
liikuntaneuvontaan osana liikkumaan 

aloittamisen tukipalveluja

OLEELLISTA:
• Riittävät elintapaneuvonnan henkilö-, 

osaamis- ja aikaresurssit liikkumisen puheeksi 
ottamiseen, tarvittaviin soten 

elintapaneuvonnan prosesseihin / palveluihin 
ohjaamiseen sekä tarvittaessa ohjaamiseen 

kunnissa, järjestöissä ym. tapahtuvaan 
liikuntaneuvontaan



Varsinais-Suomen 
sote-palveluiden 

kehittäminen

HYVINVOINTIALUEEN LIIKKUMISEN EDISTÄMISEN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT
KOORDINAATIO TUKI KUNNILLE SOTE-PALVELUJEN LIIKKUMISEN 

EDISTÄMINEN

Liikkumisen yhdyspintapalvelujen
kokonaiskehittäminen ja 
koordinaatio:

1) Toimijoiden (kunnat, järjestöt, 
yhdistykset, alueelliset toimijat ym.) 
sitouttaminen yhteiseen 
kehittämiseen

2) Yhteisten palveluketjujen 
määrittely vastinpalvelu ja
-pariperiaatteella

3) Viestintä ja tiedonkulku

Yhteistyö liikkumisen 
yhteistyöverkostojen kanssa yhteisten 
tavoitteiden ja toimenpiteiden 
määrittelemiseksi: 

1) Seutukunnallinen yhteistyö 
yhdyspintapalveluiden kehittämisessä: 
lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet, 
soveltavan liikunnan kohderyhmät, 
olosuhteiden kehittäminen 
(esteettömyys), seura- ja 
yhdistysyhteistyö, saavutettavuus   

2) Tiedolla johtamisen tiedon 
kokoaminen ja työkaluston kehittäminen 
ennaltaehkäisevän liikuntatyön tueksi

Liikkumisen puheeksi ottamisen 
edistäminen elintapaneuvonnan 
prosesseissa; koordinaatio ja 
asiantuntijatuki:

1) hyviä elintapoja vahvistavat sekä 
pienen huolen tason palvelut, 

2) tuntuvan huolen tason ja nykytilaa 
ylläpitävien palvelujen taso

3) osaamisen vahvistaminen

Tietojärjestelmien kehittäminen 
kattamaan liikunnan tukipalveluihin 
ohjaaminen:

1) lähettäminen
2) seuranta (osallistuminen / ei 
osallistuminen)
3) asiakkaan kontaktointi



KOHTI VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUETTA MOT EGENTLIGA FINLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Ratkaistavia kysymyksiä

Mihin seuraavat kokonaisuudet järjestämisessä sijoittuvat?
• Asiakaskokemus (sis. Asiakastyytyväisyys jne)

• Esteettömyys 

Rakenteet ulkoisten toimijoiden kanssa
• Maakunnan liiton rooli koordinoimassa kuntien kulhy toiminnan 

yhteistyötä ja kehittämistä

• Maakunnan liiton tai Liikun rooli koordinoimassa kuntien 
liikuntapalveluiden yhteistyötä ja kehittämistä 

Palvelutuotantoon liittyviä kysymyksiä
• Arkeen voimaa –toiminnan sijoittuminen (Tulsote I)

• Ravitsemusterapian valtava aliresursointi alueella

• Vastaparit hyte-työlle (määriteltävä osaksi työnkuvia)





RAJATTOMASTI LIIKUNTAA –kumppanuusverkoston linjaukset 
yhteistyön painopisteistä jatkossa:

Kaikille yhteiset painopisteet ja tavoitteet:

Osallistuminen ja vaikuttaminen alueellisen ja seudullisen kehittämisen prosesseissa: 
• Sote-uudistus ja hyvinvointialuevalmistelu (liikunta osana kokonaisuutta ja sen 

yhdyspintatehtävät, haasteet ja resurssit)
• maakuntastrategiat ja muu kehittäminen: keskustelunavaus maakunnallisesta 

liikkumisohjelmasta ja liikunnan vahvemmasta näkymisestä maakunnallisessa keskustelussa

Tiedolla johtamisen työkalut ja liikunnan ajankohtaisviestintä:
• Rajattomasti liikuntatietoa -nettialusta
• LiikuntAsiaa-uutiskirje kunta-, alue- ja muille päättäjille ja vaikuttajille
• muut toimenpiteet

Osaamisen vahvistaminen (käsitellään tarkemmin perjantain iltapäivän osuudessa)
• maksuttomien seurakoulutusten kokonaisuus kumppanuusverkostokuntien seuroille ja 

yhdistyksille
• Rajattomasti liikuntaa -koulutukset ja ajankohtaisinfot liikuntahenkilöstölle



edellytykset



Välitä siis tämä alla oleva viesti omassa kunnassasi / organisaatiossasi keskeisille 
kunta-ja aluepäättäjille ja henkilöstölle: 
 
 
EI UNOHDETA ENNALTAEHKÄISYÄ SOTE-MYLLERRYKSESSÄ! 
 
Sote-uudistus etenee ja vaikuttaa kunnissa ja alueellisesti. Aluevaltuustot ovat aloittaneet 
toimikautensa maaliskuun alussa. Valmistelutyö kohti varsinaista h-hetkeä, eli vuoden 2023 alussa 
aloittavia hyvinvointialueita, on kiivaassa käynnissä kaikkialla Suomessa.  
 
Uudistus vaikuttaa toimintatapoihin kaikilla toimialoilla ja vaatii pitkäaikaista kehittämistä. 
Valmisteltavaa on valtavasti jo sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihinkin liittyen. 
 
Siitä huolimatta, tärkeätä on pitää mielessä pääosin kuntiin jäävien 
ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KORJAAVIEN TERVEYS- JA 
HYVINVOINTIPALVELUJEN nivoutuminen toimivalla tavalla osaksi kokonaisuutta. 
 
Liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnan ja veronmaksajien huolehdittavaksi satojen miljoonien 
eurojen kustannukset Lounais-Suomessa. Keskimäärin liikkumattomuuden kuntakohtainen 
kustannus on noin 800 euroa per asukas (UKK-instituutti). Tämä syntyy terveydenhuollon suorista 
kustannuksista sekä epäsuorista, yhteiskunnalle muodostuvista tuotannon menetyksistä 
sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeisiin ja ennenaikaisiin kuolemiin liittyen. Vertailulukuna 
tälle, sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset (Kuntaliitto) ovat keskimäärin 
reilun 3 600 euron luokkaa. 
 
Toimiva yhteistyö, työnjako ja tiedonkulun työkalut kuntien ja hyvinvointialueen 
välillä ovat erityisen tärkeitä liikuntaan, kuten muihinkin ennaltaehkäiseviin 
palveluihin liittyen.  
 
Tässä vaiheessa uuden yhteiskunnallisen työnjaon valmistelua, ohjenuorina on tärkeätä pitää 
seuraavia tavoitteita. Tarvitaan riittävät henkilö-, aika- ja osaamisresurssit: 
 

1. turvaamaan se, että liikuntaneuvonnan palvelut toteutuvat osana 
hyvinvointialueen lukuisia, useimmiten henkilökohtaisia asiakaskontakteja 
elintapaneuvonnan palvelukokonaisuudessa 
 

2. jotta kunnissa on riittävät resurssit yhteistyössä seurojen, yhdistysten, järjestöjen ja 
yksityisen sektorin kanssa tuottaa laadukkaita liikunnan ja liikkumisen palveluita ja 
olosuhteita, joihin asiakkaita voidaan turvallisesti ohjata 

 
3. jotta käytössä olevat asiakas- ja diagnoositietoa sisältävät järjestelmät ja tiedon 

kulku olemassa olevista palveluista asiakkaille ulottuvat myös liikunnan ja liikkumisen 
tukipalvelujen toteuttamiseen 

Ilman rohkeata, todellisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin nojaavaa päätöksentekoa ei synny 
todellista yhteiskunnallista muutosta kohti terveempiä ja paremmin voivia kuntia ja 
hyvinvointialueita. Näiden yhdyspintahaasteiden ratkaisemiseen tarvitaan koordinaatiota, resursseja 
sekä uudelleen ajattelemisen yhteismalleja. 
 



RAJATTOMASTI LIIKUNTAA –kumppanuusverkoston linjaukset 
yhteistyön painopisteistä jatkossa:

Kaikille yhteiset painopisteet ja tavoitteet:

Osallistuminen ja vaikuttaminen alueellisen ja seudullisen kehittämisen prosesseissa: 
• Sote-uudistus ja hyvinvointialuevalmistelu (liikunta osana kokonaisuutta ja sen 

yhdyspintatehtävät, haasteet ja resurssit)
• maakuntastrategiat ja muu kehittäminen: keskustelunavaus maakunnallisesta 

liikkumisohjelmasta ja liikunnan vahvemmasta näkymisestä maakunnallisessa keskustelussa

Tiedolla johtamisen työkalut ja liikunnan ajankohtaisviestintä:
• Rajattomasti liikuntatietoa -nettialusta (esitellään perjantain tilaisuudessa lounaan jälkeen, 

sisältää kaikille kunnille koottuna liikunnan vertailutiedot noin sadan indikaattorin osalta)
• LiikuntAsiaa-uutiskirje kunta-, alue- ja muille päättäjille ja vaikuttajille
• muut toimenpiteet (niitä pitää miettiä ja jatkuvasti kehittää)

Osaamisen vahvistaminen
• maksuttomien seurakoulutusten kokonaisuus kumppanuusverkostokuntien seuroille ja 

yhdistyksille
• Rajattomasti liikuntaa -koulutukset ja ajankohtaisinfot liikuntahenkilöstölle



VUOSIKELL0 2022:

KOULUTUS- JA AJANKOHTAISTAPAAMISET:

Satakunta: Varsinais-Suomi:

19.5.2022 klo 12-15: Wertaisliikuttaja-koulutus 
liikuntakaveritoiminnasta kiinnostuneille

14.5.2022 klo 12-16: Helppoa liikettä avustettavan kanssa –koulutus LS 
Avustajakeskuksen avustajille sekä kuntien liikunta-avustajille, Naantalin kylpylä

HENKILÖSTÖLLE (etä- / hybridimallit mietinnässä):

29.3.2022 klo 9-11: Liikunta ja ennakkovaikutusten arviointiprosessit kunnissa

5.4.2022 klo 9-11: Esteettömyyssovellus Palvelukartalla –esittely

21.4.2022 klo 8.30-11: Jää- ja uimahallien energiatehokkuus ja -ratkaisut

xx.xx.2022 klo x.xx-x.xx: Talviolosuhteiden ajankohtaisasiat: lumetus ja lumen säilytys, 
latujen tekoon mönkkäreillä, talvimaastopyöräilyn olosuhteet kuntoon



OTSIKKO

Käytännön aktivointitoimet / -yhteistyö (vaatii seutukunnallisempaa otetta, jos 
näitä halutaan jatkaa), esimerkkejä:

- nuoret, matala kynnys: mihi.fi, Nuorisopassikokeilu ym.

- työikäiset: Leikkipuistojumppakoulutukset ja -toiminta

- ikääntyneet: Wertaisliikuttajatoiminta

- soveltava liikunta: Saattajakortti, Helppoa liikettä avustettavan kanssa -koulutus Lounais-
Suomen avustajakeskuksen kanssa, yhteiset turnaukset ja tapahtumat, soveltavan liikunnan 
seudullisen seura- ja yhdistystapaamiset


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Ratkaistavia kysymyksiä
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13
	Dia numero 14

