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Terveyskeskukset panostavat liikuntaneuvontaan 

Naantalissa sekä perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkunnissa, Maskussa, Nousiaisissa sekä Mynämäellä 

kuntalaiset alkavat saada maaliskuusta alkaen liikuntaneuvontaa osana perusterveydenhuoltoa. Lounais-

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n koordinoiman hankkeen tarkoituksena on tuoda liikunta entistä vahvemmin 

tukemaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.  

Pitkäaikaissairauksiin, kuten korkeaan verenpaineeseen, sepelvaltimotautiin, aikuisiän diabetekseen ja 

korkeaan kolesteroliin sairastuvien määrän kasvu on voimakasta. Maailman terveysjärjestön, WHO:n 

tilastojen mukaan liikkumattomuus on maailman neljänneksi yleisin syy ennenaikaiseen kuolemaan.  

Liikunnan rooli terveyttä ylläpitävänä ja sairastumista ennaltaehkäisevänä keinona on kiistaton. Naantalissa 

sekä Akseli –kunnissa lääkärit tulevat jatkossa arvioimaan potilaiden tarpeen ja tekevät tarvittaessa 

lähetteen liikuntaneuvojalle. Toiminta ei ole vain yksittäisten liikuntareseptien kirjoittamisesta vaan 

asiakkaille tarjotaan mahdollisuus säännölliseen yksilö- ja pienryhmäliikuntaan fysioterapeutin 

opastuksella. Liikkumista seurataan liikuntapäiväkirjalla ja liikunnan vaikuttavuutta mm. laboratoriokokeilla 

sekä asiakkaan subjektiivisen toimintakykytuntemuksen arvioinnilla.   

Liikunta on ilmaista, liikkumattomuus kallista 

Asiakkaille ilmainen liikuntaneuvonta keskittyy toiminnan alkuvaiheessa työikäisiin.  Merkittävin hyöty 

toiminnasta saadaan silloin, kun asiakas ei ole vielä sairastunut pitkäaikaissairauteen, mutta riski siihen on 

selkeästi kasvanut. Kyse on ”kilpajuoksusta”, ehditäänkö asiakas saamaan säännöllisen liikunnan pariin 

ennen taudin puhkeamista. Kun liikuntainterventio ehditään tekemään ja ihminen ei sairastu, voidaan 

todeta, että lääkäreiden ja liikuntaneuvojan yhteistyö toimii. Suurin voittaja on liikuntaneuvonnan asiakas. 

Käypä hoito –suosituksissa liikunnalla on vahvin mahdollinen A-tason näyttö mm. verenpaineen ja veren 

glukoositason laskuun. Yhden sepelvaltimotautiin sairastuneen potilaan kustannukset sairaalahoidossa ovat 

yli 500 euroa vuorokaudessa. Arvion mukaan noin 60% pitkäaikaissairauksista olisi vältettävissä liikunnan 

avulla. Euroissa tämä tarkoittaisi satojen miljoonien vuotuisia säästöjä. 

Liikunta on pieniä valintoja 

Liikuntaneuvonnan tavoitteena ei ole tehdä hoikkia himoliikkujia. Tavoitteet ovat hyvin arkisia, kuten 

toimintakyvyn säilyminen, kauppakassien kantaminen puuskuttamatta ja parempi hyvinvointi. 

Terveysliikunnan suosituksien mukaan kahdesti päivässä suoritettava 10-15 minuutin reipas kävely ja 

kahdesti viikossa tehtävä lihaskuntoa kehittävä harjoitus kohentaa kuntoa ja vähentää ennenaikaisen 

kuoleman riskiä. Suosituksiin yltää kuitenkin vain noin 10% suomalaisesta aikuisväestöstä. 

Liikuntaneuvoja työskentelee tiistaisin Mynämäen terveyskeskuksessa, keskiviikkoisin Naantalissa ja 

torstaisin Maskun terveysasemalla.  

Lisätietoja:  

Akseli –kuntien ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman, susanna.laivoranta-nyman@soteakseli.fi 02-4357701 

Naantalin terveyskeskuksen vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen, riikka.lehtinen@naantali.fi 02-4362733 
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