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Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta nosti vahvas-
ti esiin fyysisen aktiivisuuden edistämisen kaikissa ikä- ja 
väestöryhmissä. Selonteko esitti, että tähän tarvitaan koko 
elämänkulun sisältävä selkeä ja tavoitteellinen ohjelma, 
joka ylittää perinteiset hallinto-, organisaatio- ja ammatti-
rajat.  Selon teko noudatti jo aiemmin liikuntapoliittisessa 
keskustelussa ja raporteissa esille tuotuja linjoja laajemmasta 
liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnallisesta mer-
kityksestä. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus nähdään poikki-
hallinnollisena ilmiönä, jolle on voimakas tarve erityisesti 
niiden työikäisten huomioimiseksi, jotka liikkuvat tervey-
tensä kannalta liian vähän. Tähän haasteeseen KKI-ohjelma 
tulee vastaamaan nykyistäkin vahvemmin tulevina vuosina.

KKI-ohjelman neljäs ulkopuolinen arviointi toteutettiin 
kevätkesällä 2018. Arvioinnissa todettiin ohjelman tehneen 
uraauurtavaa työtä kasvattamalla omalla toiminnallaan suo-
malaisten tietoisuutta arki- ja terveysliikunnan roolista ter-
veyden edistämisessä. KKI-ohjelman katsottiin aktiivisesti 
verkostoitumalla myötävaikuttaneen terveyttä edistävän lii-
kunnan puheeksi ottamiseen sekä kansallisella tasolla että 
yksittäisissä kansalaiskohtaamisissa. Pääviesti arvioinnissa 
oli, että työikäisen väestön fyysisen aktiivisuuden edistä-
mistä tulee edelleen jatkaa. Arvioinnissa todettiin ohjelman 
tehneen pioneerityötä, jossa tietoisesti pyrittiin rakentamaan 
hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Toisaalta arviointi perään-
kuulutti KKI-ohjelmalta vahvempaa näyttöä toimintansa 
vaikuttavuudesta. Ohjelman ei katsottu tarjonneen riittä-
västi näyttöä sen puolesta, että se olisi tavoittanut tai saa-
nut aikaan merkittävää käyttäytymisen muutosta terveyten-
sä kannalta liian vähän liikkuvien keskuudessa. Tässäpä on 
tulevaisuuden suunnitelmiin selkeitä askelmerkkejä.

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
poikkihallinnollisesti (VESOTE, vuodet 2017–2018) oli osa 
sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Hyvät käytän-
nöt pysyvään käyttöön HYTE -kärkihankekokonaisuutta. 
VESOTE onnistui lisäämään elintapaohjauksen näkyvyyt-
tä, ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä moniammatil-
lisen elintapaohjauksen verkostotyön malleja, joissa liikunta, 
ravitsemus ja uniterveys olivat keskiössä. Merkittävää oli, 
että kaikki kymmenen mukana ollutta sairaanhoitopiiriä 
sisällyttivät elintapaohjauksen myös tuleville vuosille.

KKI-ohjelma toteutti henkilöstön hyvinvointiin liittyvän 
pilotin sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille (yhteensä 
seitsemän), jotka sitoutuivat toteutukseen jo suunnittelu-
vaiheessa. Mukana suunnittelussa oli muun muassa johto, 
työterveyshuolto, työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä 
VESOTE-hankkeen vastuuhenkilöitä. Sairaanhoitopiirissä 
toteutettiin fyysisen kunnon mittauspäivä, josta saatu tieto 
oli olennaista tulevien toimenpiteiden suunnittelussa hen-
kilöstökyselyjen ja sairauspoissaolojen ohella. Tavoitteena 
oli hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen työpaikal-
la. Kokonaisuus onnistui erinomaisesti. Fyysisen kunnon 
mittausten jälkeen henkilöstöä ohjattiin työterveyshuol-
lon toimesta muun muassa yksilölliseen elintapaohjauk-
seen, liikunnalliseen ryhmätoimintaan ja painonhallintaan. 
Pilotin kokemukset vauhdittivat hankkeen laajentamista 
kattamaan koko Suomen tulevina vuosina. 

Keväällä 2018 järjestettiin ensimmäinen terveyttä ja hyvin-
vointia edistävien liikuntaohjelmien (Ilo kasvaa liikkuen, 
Liikkuva koulu, Kunnossa kaiken ikää sekä Voimaa van-
huuteen) Liikkuen läpi elämän -seminaari Jyväskylässä. Lop-
puun myyty seminaari (lähes 1 500 osallistujaa) osoitti, että 
laajemmille kokonaisuuksille on kysyntää. Seminaari sai osal-
listujilta erinomaisen palautteen ja lähes kaikki toivoivat use-
an ohjelman yhteisseminaareja järjestettävän myös jatkossa. 

Kestävä kehitys ja ilmaston kannalta edulliset ratkaisut nou-
sevat yhä merkittävimmiksi niin yksilölle, työelämälle kuin 
yhteiskunnalle. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on osa 
tuota vastuullisuutta, jota tulee vaatia poikkitoiminnallises-
ti siiloajattelun sijaan koko yhteiskunnalta. Onnistuminen 
fyysisen aktiivisuuden saamiseksi nykyistä vahvemmin 

osaksi yhteiskuntapolitiik-
kaa ratkaisee sen, millaista 
suomalainen hyvinvointi 
on seuraavien vuosikym-
menten aikana.  On tulossa 
vilkkaita vuosia.
 

Jyrki Komulainen
Ohjelmajohtaja

KKI-ohjelma 

1 Ohjelmajohtajan alkusanat
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2 Johdanto

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on opetus- ja kult-
tuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yh-
teisesti rahoittama valtakunnallinen, poikkihallinnollinen 
terveysliikunnan edistämisohjelma. Ohjelman toteutus on 
perustunut tieteelliseen tietoon ja jatkuvasti kerättyihin par-
haisiin käytäntöihin. Useat KKI-ohjelmaa kiittävät ulko-
puoliset arvioinnit ja hyvät kokemukset ovat luoneet vahvat 
perusteet ohjelman toiminnalle ja suuntaviivoille.

KKI-ohjelman tavoitteena on auttaa työikäistä väestöä 
aloittamaan liikkuva ja liikunnallinen elämäntapa (kuvio 
1). Ohjelma edesauttaa arkisen liikkumisen, liikunnan har-
rastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten avulla ai-
kuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä.

KKI-ohjelmalla on keskeinen valtakunnallinen koordinoi-
va rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toi-
menpiteissä. Toimintansa aikana KKI-ohjelma on palkittu 
useilla kansallisilla ja kansainvälisillä (mm. WHO) tunnus-
tuksilla. KKI-ohjelmaa kohtaan on vuosien varrella myös 
osoitettu laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja ohjelman 
asiantuntijuutta on hyödynnetty muun muassa monikan-
sallisissa EU-hankkeissa. 

Terveelliset elintavat ja terveyden ylläpito ovat olennaisia 
hyvinvoinnin edellytyksiä. Erityinen huoli on liikkumaton 
elämäntapa, joka heikentää työelämän tuottavuutta, kil-
pailukykyä ja on voimakkaasti yhteydessä väestöryhmien 
välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin sekä syrjäytymiske-
hitykseen. Liikunnan edistäminen on integroitava osaksi 
yhteiskunnallista terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa. KKI-
ohjelma toteuttaa liikuntapolitiikan toiminnallisen tulok-
sellisuuden tavoitteita lisäämällä liikunnan harrastamista 
erityisesti työikäisessä väestössä. Ohjelman perustelut on 
kirjattu Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linja-
ukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 

-asiakirjaan, liikuntalakiin ja nykyiseen, Juha Sipilän halli-
tusohjelmaan liikunnan osalta.

Ohjelman tavoitteena on löytää tehokkaita keinoja, miten 
liian vähän liikkuvat innostuvat liikkumaan terveytensä 
kannalta riittävästi. KKI-ohjelmalla on koordinoiva rooli 
myös terveysliikunnan olosuhteita edistävässä työssä. KKI-
ohjelman ydinajatus on terveysliikuntaa edistävien verkosto-
jen luominen, ylläpito ja kehittäminen; näin KKI-ohjelma 
lisää merkittävästi sektorien ja eri hallinnonalojen toimijoi-
den yhteistyötä siiloajattelusta horisontaaliseen toimintaan. 

Kuvio 1. KKI-ohjelman päämäärä ja tavoitteet.

PÄÄMÄÄRÄ
Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen 

ja terveysliikunnan edistäminen paikallisesti, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

TAVOITE
Arkisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen avulla 

lisätä aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia.

Aikuisväestön innostaminen säännöllisen 
liikunnan pariin

Helposti lähestyttävien liikuntapalveluiden 
edistäminen eri puolilla Suomea

Terveysliikunnan verkostojen luominen, 
kehittäminen ja ylläpito

Arkiliikunnan ja olosuhteiden edistäminen

KKI-OHJELMA
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Keskeisiä toimijoita ovat liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, 
ympäristö- ja liikennehallinto, työelämä, järjestöt liikunnan, 
kansanterveyden, eläke-, sosiaali-, ympäristö- ym. toimin-
nan alueella sekä yksityiset toimijat (kuvio 2). Suomessa 
on erityinen merkitys terveyttä edistävän liikunnan kansa-
laistoiminnalla, jonka eri alueilla seurat ja yhdistykset tar-

joavat liikuntaharrastuksen ohella osallistumisen mahdol-
lisuuksia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. KKI-ohjelman 
paikallishankkeissa on saatu runsaasti kokemuksia terveyttä 
edistävän liikunnan tahojen toimivista yhteistyömuodoista 
liikunnan lisäämiseksi työikäisen väestön parissa.

KKI-toimisto

Kohdeväestö

KKI-neuvottelukunta
OKM, STM, LIKES, Liikkuva koulu 

-ohjelma UKK-instituutti,  
Ikäinstituutti, THL, Suomen 

Olympiakomitea, liikunta- ja 
kansanterveysjärjestöt

Ministeriöt
OKM, STM, YM, LVM,
TEM, Metsähallitus

AVIt ja ELYt
Liikunta
Sos.terv.

Ympäristö
Elinkeino

Kunnat
Liikuntatoimi 
Sos.terv.toimi 

Ym. toimet

Suuret 
kaupungit

Yrittäjäjärjestöt, 
Työelämä 2020 

-verkosto

Pienyhteisö-
hankkeet

Paikalliset 
hankkeet

Yritykset, yrittäjä-
yhdistykset, 

elinkeinoyhtiöt

Resurssikeskukset
LIKES, UKK-instituutti, 
TTL, LTS, urheiluopis-
tot, THL, liikuntalääke-

tieteenkeskukset, 
Liikennevirasto, 

Työturvallisuuskeskus

Eläkevakuutusyhtiöt, 
Työelämä 2020, 

Suomen yrittäjät

Valtakunnalliset 
terveysliikunnan 

edistämisohjelmat, 
Kehittämis-, ja tuki-

hankkeet

Maakuntayhtymät 
Maakuntaliitot

Sairaanhoitopiirit
Elinkeinoyhtiöt

Aluehankkeet

Järjestöt
Liikunta

Kansanterveys
Ammattiliitot

Eläke yms.

Aluejärjestöt
Liikunta

Kansanterveys

Kansainvälinen toiminta

LIKES

Kuvio 2. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman terveysliikuntaverkosto.
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Liikuntaneuvonnan 
palveluketju Olosuhteet

Kampanjat
-  Matka hyvään kuntoon
-  SuomiMies seikkailee

Arki- ja 
työmatkaliikunta

OKM STM LVM YM Metsähallitus TEM

Kuvio 4. KKI-ohjelma luo toimintakykyä työelämään.

Kuvio 3. Valtakunnalliset strategiat poikkitoiminnallisiksi toimenpiteiksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveys-
ministeriön rinnalla ohjelmassa ovat toimineet liikenne- ja 
viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristö-
ministeriö sekä Metsähallitus. Työ- ja elinkeinoministeriö 
huomioi fyysisen aktiivisuuden merkityksen osana työelä-
män laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuuden paranta-
mista. Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö 
sekä Metsähallitus suuntaavat omia resurssejaan koordinoi-
dusti liikuntaa suosivan yhdyskuntarakenteen ja arkiympä-
ristön kehittämiseksi Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yh-
teiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 

2020 (STM 2013) -linjausten mukaisesti. KKI-ohjelmalle 
luonteenomaista onkin nivoa valtakunnalliset strategiat 
poikkitoiminnallisiksi toimenpiteiksi (kuvio 3).

Ohjelma tukee innovatiivista kansalaistoimintaa ja akti-
voi laajaa sidosryhmäverkostoa, joka toteuttaa monipuo-
lista liikuntatoimintaa kohdeväestölle segmentoidusti. 
Aktivointikeinoja ovat kohdennetusti suunnitellut kam-
panjat, taloudellinen tuki, erilaiset toimintamallit, viestin-
nälliset keinot sekä materiaalit, joita toteutetaan erityisesti 
painopistealueiden kautta (kuvio 4).

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yh-
teiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 
edistävään liikuntaan 2020 (TEHYLI)

Liikuntalaki 2015

Terveysliikunnan 
edistäminen

 
Kärkihanke 
Edistetään terveyttä 
ja hyvinvointia sekä 
vähennetään eri-
arvoisuutta

Kansanterveyden 
edistäminen

KäPy 2020

Kävelyn ja pyöräilyn 
aseman parantami-
nen liikkumisjärjes-
telmien kehittämi-
sessä

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Ilmastonmuutoksen torjunta / kestävä kehitys

Luontoliikunta

Terveellisiin 
liikkumis tapoihin 
kannustavat arki-
ympäristöt

Luonnonvarojen 
kestävä käyttö 
ja siten luonnon 
virkistys käytön 
ohjaus

Metsähallituksen 
luontopalvelut 
luonnon virkistys-
käytön toiminnan 
edellytysten luoja-
na ja toimeenpa-
nijana

Työelämä 2020

Työmatkaliikunnan 
edistäminen

Työ- ja toiminta-
kyvyn edistäminen

KKI
Terveysliikunnan edistämisen poikkihallinnolliset tavoitteet ja toimenpiteet

Toimintakykyä työelämään

Viestintä Hanketuki
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3 Yhteiskunnalliset lähtökohdat

Liikuntalaki, hallitusohjelma ja valtioneuvoston periaate-
päätökset velvoittavat edistämään terveysliikuntaa.

3.1 Hallitusohjelma

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma pyrkii 
vahvistamaan jo edellisen hallituksen linjauksia edistää 
liikuntapolitiikallaan koko elämänkaaren mittaista liikun-
nallista elämäntapaa. 

Tavoitteina on muun muassa, että
1. suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä 

erilaisissa elämäntilanteissa.
2. eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta 

sekä elämäntavoista on tuettu.

Arkiliikunnan mahdollisuuksia tulee parantaa yhdyskun-
tarakennetta kehittämällä ja laajoja käyttäjäryhmiä palve-
levien liikuntapaikkojen esteettömyyttä lisäämällä.

Suomalaisen liikuntakulttuurin moniarvoisuutta ja kes-
kinäistä kunnioitusta sekä sen roolia maahanmuuttajien 
kotoutumisessa on korostettu. Tavoitteena on erityisesti 
liikkujien määrän ja osallisuuden lisääminen. On tärkeää 
selvittää syyt liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen 
ja luoda edellytyksiä, joilla liikuntaa voidaan eri väestö-
ryhmissä lisätä. Tästä on vahva esimerkki terveysliikunnan 
näkökulmasta sosiaali- ja terveysministeriön toteuttama 
hallituksen kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvoin-
tia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hanke konkretisoitui 
kentälle Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -valtionavus-
tuksina vuosille 2017–2018.

Valtion liikuntaneuvosto painotti raportissaan (2013), että 
liikunnan edistämiselle on suurempi yhteiskunnallinen ti-
laus kuin koskaan aikaisemmin, sillä vähäinen liikunta uh-
kaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi liikuntaneu-
voston arviointi vahvistaa näkemystä, että liikuntatoimi on 
yksin voimaton muuttamaan väestön liikunta-aktiivisuutta 
suositusten mukaisiksi. 

3.2 Terveyttä edistävän liikunnan 
koordinointi 2015–2019 

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin kuu-
luu hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
asettaman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 
(TEHYLI) ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa, että hal-
litusohjelman mukaiset kansalaisten liikkumisen edistämi-
seen liittyvät kirjaukset toteutuvat.

TEHYLI-ohjausryhmän tehtäviin kuuluu johtaa ja koor-
dinoida valtakunnallisesti Muutosta liikkeellä! -linjausten 
toimeenpanoa (Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset 
linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 
2020 (STM 2013)). Se seuraa ja arvioi toimenpiteiden to-
teutumista ja vaikuttavuutta erikseen sovittavien indikaat-
toreiden avulla. Lisäksi ryhmä suunnittelee ja toteuttaa 
toimenpiteitä liikunnan poikkihallinnolliseen yhteistyö-
hön valtakunnallisella tasolla.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaus-
ten toimeenpano sisältyy hallituksen kärkihankkeeseen 
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eri-
arvoisuutta hallitusohjelman toteuttamisessa.

Tavoitteena on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja is-
tuvat vähemmän koko elämänkulun aikana. Toteutumisen 
kriittisinä tekijöinä ja siten toimeenpanon keskeisinä ta-
voitteina on nähty seuraavat elementit:
1. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ymmär-

retään yksilön ja yhteiskunnan terveyden, hyvinvoin-
nin ja kilpailukyvyn perusedellytyksenä.

2. Eri hallinnonalat ja organisaatiot luovat mahdolli-
suuksia ja tukevat fyysisesti aktiivista elämäntapaa 
läpileikkaavasti koko elämänkulun aikana.

3. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen perustuu sidos-
ryhmien välisiin kumppanuuksiin, toimiviin raken-
teisiin ja hyvään johtamiseen.

4. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ote-
taan huomioon kaikessa toiminnassa.
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Edellä mainittujen tekijöiden toteutumisen oletetaan johta-
van siihen, että yksilöt tarttuvat parantuneisiin mahdolli-
suuksiin lisätä jokapäiväistä liikkumistaan. Näin Suomi on 
entistä vahvempi fyysisesti aktiivisen kulttuurin mallimaa 
Euroopassa.

Painopistealueiksi on valittu neljä kokonaisuutta:
Linjaus 1. Arjen istumisen vähentäminen
Linjaus 2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa
Linjaus 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi tervey-

den ja hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien 
ehkäisyä – Liikunnan edistäminen osaksi yh-
teiskunnallista terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa 

Linjaus 4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa 
yhteiskunnassa

3.3 Valtioneuvoston selonteko 
liikuntapolitiikasta

Valtioneuvosto antoi selonteon liikuntapolitiikasta syksyllä 
2018. Jyväskylän yliopisto tuotti selonteon tausta-aineis-
toksi tutkimuskatsauksen.

Selonteko kattoi linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia muun 
muassa liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikun-
tapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja 
huippu-urheilusta. Liikkumattomuuden problematiikka ja 
sen laajat vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueille (mm. 
talous, terveys, työ) olivat keskeisessä osassa selontekoa. 
Liikkumattomuuden ennaltaehkäisyyn nostettiin yhtenä 
keinona laajempi poikkihallinnollinen yhteistyö niin val-
tionhallinnon kuin käytännön toimijoiden tasolla. 

Selontekoa käsiteltiin eduskunnan sivistys-, tulevaisuus- 
ja valtiovarainvaliokunnissa. Tulevaisuusvaliokunta pyysi 
KKI-ohjelmalta asiantuntijalausuntoa liittyen liikunta-
poliittiseen selontekoon.  Omassa lausunnossaan KKI-
ohjelma mainitsi muun muassa:

”Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta nos-
taa vahvasti esiin fyysisen aktiivisuuden edistämisen 
kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Selonteko esittää, 
että tähän tarvitaan koko elämänkulun sisältävä sel-
keä ja tavoitteellinen ohjelma, joka ylittää perinteiset 
hallinto-, organisaatio- ja ammattirajat. 

Selonteossa työyhteisöihin liittyviä toimenpiteitä on 
käsitelty melko niukasti, minkä vuoksi KKI-ohjelma 
haluaa tarkentaa ja esittelee työyhteisöjen keinoja 
fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Sen sijaan se-
lonteossa on mallikkaasti esitetty perustelut liikunta-
neuvonnan palveluketjun tarpeelle ja konkreettisille 
toimenpiteille. 

Liikunnan edistäminen tulee nivoa osaksi laajempia 
kokonaisuuksia kuten 
• terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, 
• työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja siten työn 

tuottavuuden nostamista, 
• arkista liikkumista suosivien olosuhteiden kehit-

tämistä näin hilliten myös ilmaston muutosta 
• ja sen tulee olla luonteeltaan ja toimintatavoil-

taan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää. 
• Erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin työikäi-

siin, jotka liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa 
kannalta liian vähän. ”
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 Liikuntapoliittisella selonteolla uskotaan olevan vaiku-
tuksia vuonna 2019 aloittavan uuden hallituksen hallitus-
ohjelmaan.

3.4 KKI-ohjelman ulkopuolinen arviointi

Valtion liikuntaneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministe-
riö julkaisivat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ulkoisen 
arvioinnin 14.9.2018. 

KKI-ohjelman ulkoisen arvioinnin toteutti valtion liikun-
taneuvoston toimeksiannosta Nordic Healthcare Groupin 
(NHG) muodostama konsortio, jonka tehtävänä oli arvi-
oida KKI-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ohjel-
malle asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin. Tarkastelun 
kohteena oli niin ikään KKI-ohjelman verkostotoimin-
nan toimivuus ja tuloksellisuus. Lisäksi arvioinnissa tar-
kasteltiin KKI-ohjelman hankeavustuskäytäntöjen sekä 
rahoituksen valintakriteerien ja -prosessien toimivuutta 
ja onnistumista. Ohjelmaan liittyen arvioitiin myös val-
tionohjauskäytäntöjen soveltuvuutta liikuntahankkeiden 
tavoitteelliseen ohjaamiseen. Lopuksi arvioinnissa esitet-
tiin johtopäätökset sekä kehittämissuosituksia. 

KKI-ohjelman arviointi toteutettiin kevätkesällä 2018. 
KKI-ohjelma on arvioitu aiemmin kolme kertaa. NHG:n 
toteuttama arviointi on näin ollen kokonaisuudessaan nel-
jäs ja ensimmäinen kilpailutettu ulkopuolisen tahon to-
teuttama ohjelman arviointi.

Nyt toteutetun arvioinnin kohteena oli koko ohjelma ja 
sen eri kaudet, mutta erityisesti tarkasteltiin kolmea toi-
mintakautta 1995–1999, 2005–2009 ja 2015–. Näiltä kau-
silta yksityiskohtaisemmin keskityttiin vuosiin 1996, 2006 
ja 2016. Arvioinnin kohdetta pyrittiin lähestymään usean 
eri aineiston kautta monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. 
Keskeisinä aineistoina olivat ohjelman omat seuranta- ja 
raportointitiedot, asiakirjamateriaali, teemahaastattelut, 
hanketason kysely sekä sidosryhmäsuhteita kuvaava ver-
kostoaineisto. 

Valtion liikuntaneuvoston tutkimus- ja arviointijaosto toi-
mi arviointityön ohjausryhmänä. Lisäksi konsortio kokosi 
arvioinnin tueksi erillisen asiantuntijaraadin, joka koostui 
liikuntasektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä arvi-
oinnin asiantuntijoista. 

KKI-ohjelma syntyi aikanaan yhteiskunnalliseen tilauk-
seen, kun ymmärrys liikunnasta terveyden edistämisen 

välineenä oli vahvistunut. Nyt tehdyssä arvioinnissa tun-
nistetaankin ohjelman tehneen uraauurtavaa työtä kas-
vattamalla omalla toiminnallaan suomalaisten tietoisuutta 
arki- ja terveysliikunnan roolista terveyden edistämises-
sä. KKI-ohjelman katsotaan aktiivisesti verkostoitumalla 
myötävaikuttaneen terveyttä edistävän liikunnan puheeksi 
ottamiseen sekä kansallisella tasolla että yksittäisissä kansa-
laiskohtaamisissa. Pääviesti arvioinnissa oli, että työikäisen 
väestön fyysisen aktiivisuuden edistämistä tulee edelleen 
jatkaa.

Arvioinnissa todetaan ohjelman myös lisänneen poikkihal-
linnollisen näkökulman huomioimista terveysliikunnan 
edistämistyössä. KKI-ohjelma on ollut ensimmäisiä ohjel-
mia, jossa on tietoisesti pyritty rakentamaan hallintorajat 
ylittävää yhteistyötä.

Arviointiraportti peräänkuuluttaa KKI-ohjelmalta vah-
vempaa näyttöä toimintansa vaikuttavuudesta. Ohjelman 
ei katsota tarjonneen riittävästi näyttöä sen puolesta, että 
se olisi tavoittanut tai saanut aikaan merkittävää käyttäy-
tymisen muutosta terveytensä kannalta liian vähän liik-
kuvien keskuudessa. 

Myös KKI-ohjelman hankeavustusprosessi sai kritiikkiä 
toisaalta prosessin raskauden ja toisaalta sen läpinäkymät-
tömyyden osalta. KKI-ohjelma olikin jo ennen arviointi-
raportin julkaisua ryhtynyt toimiin hankeavustusprosessin 
selkeyttämiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi ja tätä työtä 
on jatkettu arviointiraportin julkistuksen jälkeen. 

Arviointiraportti on julkaistu valtion liikuntaneuvoston 
julkaisusarjassa ja se on luettavissa VLN:n verkkosivuilla 
www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut.
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4 Terveysliikuntahankkeiden 
taloudellinen tuki

KKI-ohjelman vuoden 2018 rahoituspäätöksessä ope-
tus- ja kulttuuriministeriö kohdisti 930 000 euroa edel-
leen jaettavaksi avustuksina paikallis- ja kehittämis-
hankkeille, Liikunnan aluejärjestöille ja koulutustukiin. 
Valtionavustuksen edelleen jakamisen perusteena on kirjat-
tu avustuksen saajan (KKI) valtionapuviranomaista parem-
pi asiantuntemus kyseisen haun hakemusten arvioinnissa 
sekä hankkeiden ohjaamisessa, tukemisessa ja seuraami-
sessa. Avustuksia voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt 
kuntia lukuun ottamatta.  

KKI-ohjelma pyrki myöntämillään avustuksilla edistämään 
ohjelman tavoitteiden toteutumista sekä Muutosta liik-
keellä! -strategian toimeenpanosuunnitelmaa. Avustusten 
myöntämisen kriteereillä ja painotuksilla ohjataan kansallis-
ten strategioiden mukaisia tavoitteita käytännön toimenpi-
teiksi. Vuonna 2018 KKI-ohjelma jakoi avustusta kolmessa 
eri avustushaussa (taulukko 1): 

• KKI-hanketuki
• KKI-kehittämishanketuki
• KKI-koulutustuki 

ONNISTUMISET 2018

• Uuden KKI-hankejärjestelmän määrittelyvaiheen 

valmistuminen

• KKI-avustusten kriteerien uusiminen ja testaus

• Verkkosivujen selkeyttäminen

• Myönnettyjen avustusten visualisointi

 

ODOTETTAVISSA 2019

• Uusi KKI-hankejärjestelmä otetaan käyttöön

• KKI-avustusten uusien kriteerien käyttöönotto

Avustushaku Hakuaika Tuen käyttö-
aika

Hakemusten 
määrä

Tuettujen 
määrä

Myönnetty 
summa yh-
teensä

KKI-hanketuki Hakukierros1/2018 
1.–30.9.2017

1.1.–
30.11.2018

278 116 426 100 €

Hakukierros2/2018 
1.–31.3.2018

1.6.–
31.12.2018

291 136 229 100 €

Hakukierros1/2019
1.–30.9.2018

1.1.–
30.11.2019

223 105 430 200

KKI-kehittämishanketuki 1.9.2017–31.3.2018 1.1.–
31.12.2018

20 11 183 000 €

1.9.2018–31.3.2019 1.1.–
31.12.2019

Avustushaun käsittely kesken

KKI-koulutustuki Jatkuva haku 48 37 5 200 €

Taulukko 1. KKI-ohjelman avustushaut vuonna 2018
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Vuodelle 2018 KKI-hanketuki- ja KKI-kehittämishanke-
tukihakemuksia tuli yhteensä 589 kappaletta, joista myön-
teisen avustuspäätöksen sai 263 hanketta. Myönnetty 
avustussumma oli yhteensä 838 200 euroa. Lisäksi KKI-
koulutustukea myönnettiin 37 koulutukseen yhteensä 
5 200 euroa. Vuonna 2018 järjestettiin myös vuoden 2019 
ensimmäinen KKI-hanketukikierros sekä avattiin KKI-
kehittämishanketukihaku vuodelle 2019. 

Myönnettyihin avustuksiin pääsee tutustumaan tarkem-
min KKI-ohjelman verkkosivulla. Vuonna 2018 avustuk-
set esitettiin ensimmäistä kertaa visuaalisessa muodossa. 
Power BI -ohjelmalla toteutettu visualisointi mahdollistaa 
myönnettyjen avustusten tarkastelun maantieteellisesti sekä 
tiettyjen luokittelujen kautta. 

Vuonna 2018 KKI-hankeavustusten avulla käynnistettiin 
kymmeniä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä seuroissa, 
tuettiin yhdistysten liikuntatoiminnan aloitusta sekä edis-
tettiin työpaikka- ja työmatkaliikunnan käytäntöjä. KKI-
ohjelman tukemissa hankkeissa järjestettiin sekä konk-
reettista liikuntaa että kehitettiin terveysliikuntaa tukevia 
rakenteita. KKI-ohjelman myöntämät hankeavustukset tu-
kevatkin Muutosta liikkeellä -linjausten toteutumista lisää-
mällä liikunnan mahdollisuuksia työikäisille. KKI-ohjelman 
avustukset tavoittavat vuosittain satoja uusia toimijoita, joil-
la yhteisenä tavoitteena on terveysliikunnan edistäminen. 

4.1 Avustushakujen markkinointi ja tiedotus

Vuonna 2018 KKI-avustusten markkinointi painottui 
suunnitellusti yhä vahvemmin sähköiseen markkinointiin.  
Vuoden 2018 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella 
(1/2018) avustuksia markkinoitiin vielä seuraavissa paine-
tuissa lehdissä: Huvudstadsbladet, AKT-jäsenlehti, Latu & 
Polku -jäsenlehti. Toisella avustuskierroksella (2/2018) sekä 
vuoden 2019 avustusten (1/2019 ja 2019 kehittämishanke-
tukihaku) markkinointi toteutettiin kokonaisuudessaan 
sähköisesti: Työ Terveys Turvallisuus -lehden sähköisessä 
uutiskirjeessä, KKI-ohjelman omissa kanavissa (verkkosi-
vut, Iso Posti, Kipinät, KKI-blogi, uutiskirjeet) sekä sosi-
aalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram). Lisäksi 
vapaasti edelleen jaettavat hanketuki-ilmoitukset lähetettiin 
sähköpostilla Liikunnan aluejärjestön terveysliikunnan ke-
hittäjille, terveysjärjestöille, lajiliitoille ja yrittäjäyhdistyksil-
le. Hankehausta ilmoitettiin sähköpostitse myös aiemmin 
tukea hakeneille sekä kirjoitettiin artikkeleita yhteistyö-
kumppaneiden verkkolehtiin ja sähköisiin uutiskirjeisiin 
(Suomen Latu, Olympiakomitea, Soveli). 

KKI-avustusten maksettu mainonta aloitettiin noin kuu-
kautta ennen hakujen aukeamista ja jatkettiin hakuaikojen 
loppuun asti. Tämän lisäksi KKI-avustushakua esiteltiin 
vuonna 2018 uudistetulla jaettavalla materiaalilla erilaisis-
sa tapahtumissa, joihin KKI-ohjelma osallistui. Vuonna 
2018 KKI-kehittämishanketukea nostettiin aiempaa vah-
vemmin markkinoinnissa esille ja markkinointi tapahtui 
KKI-hanketuen markkinoinnin yhteydessä. 

Tiedot myönnetyistä avustuksista julkaistiin KKI-ohjelman 
verkkosivuilla sekä hankelistana että Power BI -ohjelman 
avulla visualisoituna. Tuetuista hankkeista koostettiin 
Liikunnan aluejärjestöille edelleen jaettaviksi omat koh-
dennetut tiedotteet, joissa kerrottiin lyhyesti kunkin alue-
järjestön alueelle myönnetyistä avustuksista.

Osana KKI-avustusten tiedotusta ja markkinointia päivi-
tettiin KKI-ohjelman verkkosivut KKI-avustusten osalta. 
Verkkosivujen sisältöä muokattiin selkeämmäksi ja käyt-
täjäystävällisemmäksi. 

4.2 KKI-hanketuki

KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, 
joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa 
sekä kehitetään keinoja kannustaa terveytensä kannalta lii-
an vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharras-
tuksen pariin. 

KKI-hanketukea hakeneita hankkeita kannustettiin huo-
mioimaan KKI-ohjelman painopistealueita, joita olivat 
liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työyh-
teisöjen liikuntaa ja terveyttä edistävät mallit sekä fyysi-
sesti huonokuntoisten miesten aktivointi. Lisäksi avustusta 
hakevia kannustettiin huomioimaan luontoliikunta osana 
hankkeen toteutusta.

KKI-ohjelma myönsi avustusta hankkeille, jotka parhaiten 
täyttivät seuraavat kriteerit:
• Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat 

terveytensä kannalta liian vähän.
• Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lain-

kaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämän-
tavan alkuun.

• Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyh-
män aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.

• Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet ko-
konaiskuluista.

• KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille 
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hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista 
ja tavoitteita.

• KKI-hanketukea voidaan myöntää toimintaan, johon 
osallistuu vähintään 10 henkilöä hankkeen aikana.

• Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa, eli 
joka toisella hakukierroksella. Samaa hanketta voidaan 
tukea pääsääntöisesti enimmillään kolme vuotta.

Vuonna 2018 avattiin kaksi KKI-hanketukihakua, maalis-
kuussa (2/2018) ja syyskuussa (1/2019). Lisäksi toteutettiin 
KKI-hanketukikierroksen 1/2018 hankkeiden hallinnoin-
tia ja seurantaa, joiden haku järjestettiin syyskuussa 2017. 
Avustushaku toteutettiin KKI-ohjelman sähköisellä han-
kejärjestelmällä. Vuodelle 2018 KKI-hanketukihakemuksia 
saapui yhteensä 569 kpl. Avustusta myönnettiin 252 haki-
jalle yhteensä 655 200 euroa (taulukko 2 ja 3). 

Hanketukikierroksen 1/2018 yhteydessä järjestettiin myös 
Liikunnan aluejärjestöjen tukihaku vuoden 2018 toimin-
taan sekä kierroksen 1/2019 yhteydessä vuoden 2019 toi-
mintaan. KKI-ohjelma myönsi terveysliikunnan kehit-
täjien palkkatukea ohjelman alueellisten toimenpiteiden 
toteuttamiseen vuonna 2018 15 eri aluejärjestölle yhteensä 
 248 000 euroa. 

KKI-hanketukihakemukset käsiteltiin kolmiportaises-
ti siten, että hankevalmistelija, Liikunnan aluejärjestön 
terveysliikunnan kehittäjä (teli-kehittäjä) sekä ohjelma-
johtaja arvioivat hankkeet luodun kriteeristön avulla. Teli-
kehittäjien toimiminen arvioijina tuo paikallistuntemusta 
arviointiprosessiin ja samalla alueelliselle terveysliikunnan 
kehittäjälle syntyy kuva oman alueensa hankkeista ja nii-
den toteuttajista. Ohjelmajohtaja tekee arvioiden jälkeen 
ehdotukset avustuspäätöksistä. Saapuneet hakemukset lä-
hetetään LIKESin hallituksen esityslistan liitteeksi viikkoa 
ennen hallituksen kokousta. Avustuspäätösten esittelijänä 
toimii LIKESin johtaja ja avustuspäätökset tekee LIKESin 
hallitus. Avustuspäätökset mahdollisine liitteineen lähete-
tään postitse hakijoille. Avustuspäätökset julkaistaan KKI-
ohjelman verkkosivuilla.

Hankkeiden seuranta toteutettiin sähköisellä hankejärjes-
telmällä KKI-ohjelman toimesta. Hankekauden päättyessä 
kaikki hanketukea saaneet hankkeet lähettävät tiliselvityk-
sen sekä sähköisen seurantalomakkeen

Haetut KKI-hanketuet Myönnetyt KKI-hanketuet

Hakemuksia 569 kpl 252 kpl

Uusia hakijoita 309 kpl 123 kpl

Jatkohakemus 127 kpl 76 kpl

Aiemmin eri toimintaan avustusta hakeneet 133 kpl 53 kpl

Haetut KKI-hanketuet Myönnetyt KKI-hanketuet

Työyhteisöhanke 116 kpl 61 kpl

Urheiluseurahanke 213 kpl 97 kpl

Mieshanke* 77 kpl 39 kpl

Terveysjärjestöhanke 43 kpl 19 kpl

Luontoliikuntahanke 164 kpl 74 kpl

Taulukko 3. Vuodelle 2018 myönnetyt KKI-hanketuet luokiteltuna. Yksi hanke voi kuulua useampaan luokkaan.

*Hankkeessa vähintään yksi vain miehille tarkoitettu ryhmä/toiminta.

Taulukko 2. Vuodelle 2018 myönnetyt KKI-hanketuet.
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Diaarinro Hakija Hanke Myönnetty avustus KKI-yhteyshenkilö

Painopistealue

Liikuntaneuvonta 
osana liikunnan 
palveluketjua

Työyhteisöjen lii-
kuntaa ja terveyttä 
edistävät mallit

Fyysisesti huono-
kuntoisten miesten 
aktivointi

Liikkumisen 
olosuhteiden 
edistäminen

Arkiliikunnan 
edistäminen

KH18.01 Pääkaupungin Selkäyhdistys ry Mun Elämä – My Life 9 000 € Sari Kivimäki

KH18.02 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sote liikuttaa! 28 000 € Sari Kivimäki

KH18.03 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Suupohjan liikuntaneuvonnan palveluketju 
-jatkohanke

20 000 € Sari Kivimäki

KH18.04 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hanke 15 000 € Miia Malvela

KH18.07 Gardner Denver Oy Gardner Denver – Breaking The Wall 14 000 € Katariina Tuunanen

KH18.09 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ Oulun 
Liikuntalääketieteellinen Klinikka

Kampa – Hyvinvointia parturi-kampaajalta 15 000 € Miia Malvela

KH18.11 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Oppien aktiiviseen arkeen! 20 000 € Katariina Tuunanen

KH18.13 Pohjois-Karjalan Liikunta ry Tulevaisuuden liikuntakunta (Tuli) 16 000 € Sari Kivimäki

KH18.14 Pyöräliitto ry Päättäjät polkimille - Hyvinvointijohtamisen 
osaamisen lisääminen

15 000 € Tanja Onatsu

KH18.15 Lintulammen Asukasyhdistys ry KEKU-hanke (kehittävä kuntouttava) 11 000 €  Miia Malvela

Kh18.18 PPSHP / Työhyvinvointi Työpaikalta terveyttä elämään - itseään ja 
organisaatiota johtamalla

20 000 € Miia Malvela

Taulukko 4. Vuonna 2018 myönteisen avustuspäätöksen saaneet KKI-kehittämishankkeet.



25

Diaarinro Hakija Hanke Myönnetty avustus KKI-yhteyshenkilö

Painopistealue

Liikuntaneuvonta 
osana liikunnan 
palveluketjua

Työyhteisöjen lii-
kuntaa ja terveyttä 
edistävät mallit

Fyysisesti huono-
kuntoisten miesten 
aktivointi

Liikkumisen 
olosuhteiden 
edistäminen

Arkiliikunnan 
edistäminen
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KH18.02 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sote liikuttaa! 28 000 € Sari Kivimäki

KH18.03 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Suupohjan liikuntaneuvonnan palveluketju 
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20 000 € Sari Kivimäki

KH18.04 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hanke 15 000 € Miia Malvela

KH18.07 Gardner Denver Oy Gardner Denver – Breaking The Wall 14 000 € Katariina Tuunanen

KH18.09 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ Oulun 
Liikuntalääketieteellinen Klinikka

Kampa – Hyvinvointia parturi-kampaajalta 15 000 € Miia Malvela

KH18.11 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Oppien aktiiviseen arkeen! 20 000 € Katariina Tuunanen

KH18.13 Pohjois-Karjalan Liikunta ry Tulevaisuuden liikuntakunta (Tuli) 16 000 € Sari Kivimäki

KH18.14 Pyöräliitto ry Päättäjät polkimille - Hyvinvointijohtamisen 
osaamisen lisääminen

15 000 € Tanja Onatsu

KH18.15 Lintulammen Asukasyhdistys ry KEKU-hanke (kehittävä kuntouttava) 11 000 €  Miia Malvela

Kh18.18 PPSHP / Työhyvinvointi Työpaikalta terveyttä elämään - itseään ja 
organisaatiota johtamalla

20 000 € Miia Malvela

4.3 KKI-kehittämishanketuki

KKI-kehittämishanketukea voidaan myöntää terveysliikun-
taa edistäville hankkeille, joissa kehitetään pitkäjänteisesti, 
laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti toimintaa, joka tu-
kee vähän liikkuvien työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. 
Hankkeiden toiminnassa painotetaan yhteistyötä eri toimi-
joiden, sidosryhmien ja hallintokuntien välillä. Tavoitteena 
on vakiinnuttaa hankkeen toiminta osaksi järjestävän tahon 
normaalia toimintaa. 

Kehittämishankkeita kannustettiin huomioimaan KKI-
ohjelman painopistealueita, joita olivat liikuntaneuvonta 
osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja 
terveyttä edistävät mallit, fyysisesti huonokuntoisten mies-
ten aktivointi, liikkumisen olosuhteiden edistäminen sekä 
arkiliikunnan edistäminen. Lisäksi avustusta hakevia kan-
nustettiin huomioimaan luontoliikunta osana hankkeen 
toteutusta.

Vuonna 2018 KKI-ohjelma myönsi avustusta kehittämis-
hankkeille, jotka parhaiten täyttivät seuraavat kriteerit:
• Hankkeen päämääränä on kehittää terveysliikunnan 

ja/tai liikkumisen ohjauksen edellytyksiä ja rakenteita 

niin, että se aktivoi liian vähän liikkuvia työikäisiä lii-
kunnallisen elämäntavan pariin.

• Hanke edistää merkittävästi poikkihallinnollista yh-
teistyötä.

• Hankkeiden ratkaisujen tulee olla hyödynnettävissä 
laajemmin ja siinä tulee ottaa huomioon tiedon/osaa-
misen/toimintatavan yleinen sovellettavuus ja siirret-
tävyys jatkossa.

• Hankkeella on selkeä hankesuunnitelma.
• Suunnitellut toimenpiteet edistävät hankkeen todel-

listen tarpeiden saavuttamista, tehostavat yhteistyöta-
hojen välistä työskentelyä ja/tai parantavat toiminnan 
laatua.

Haku vuodelle 2018 oli avoinna 1.9.2017–31.3.2018. Avustus-
haku toteutettiin sähköisesti Surveypal-verkkopalvelun 
kautta. Hakemuksia saapui yhteensä 20, joista kolme perut-
tiin ja kolme ohjattiin hakemaan avustusta KKI-hanketuen 
kautta. Vuonna 2018 käynnistyi yksitoista myönteisen avus-
tuspäätöksen saanutta kehittämishanketta, joille myönnet-
tiin avustusta yhteensä 183 000 euroa (taulukko 4).  

Avustushakemukset käsiteltiin saapumisjärjestyksessä luo-
dun kriteeristön avulla hankekoordinaattorin toimesta. 
Myös KKI-toimiston aihealueen asiantuntija arvioi hake-
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muksen. Ohjelmajohtaja perehtyi hakemukseen sekä ar-
vioihin ja teki tämän jälkeen ehdotuksen avustuspäätök-
sestä LIKESin hallitukselle. Päätökset käsiteltiin LIKESin 
hallituksessa yhdessä muiden avustuspäätösten käsittelyn 
kanssa (ks. KKI-hanketuki, luku 4.2). 

KKI toteuttaa hankekauden aikaista seurantaa nimeämällä 
myönteisen tukipäätöksen saaneille kehittämishankkeille 
KKI-yhteyshenkilön, joka toimii hankkeen ohjausryhmän 
jäsenenä sekä mentorina hankkeen yhteyshenkilölle. Tällä 
tavoin KKI-ohjelmalla on vankka tietämys avustamiensa 
kehittämishankkeiden toiminnasta ja mahdollisuus var-
mistaa, että hanke toteuttaa hankesuunnitelmaa ja ohjata 
hanketta tarjoamalla valtakunnallista näkemystä ohjaus-
ryhmätyöskentelyyn.

Kehittämishankkeille luotiin omat alustat Laituri-
hankeseurantajärjestelmään. Laituriin pystyy tallenta-
maan hankedokumentteja, jolloin ne ja hankkeen elinkaari 
ovat tallessa yhdessä paikassa, mikä helpottaa myös han-
kehallinnointia ja -viestintää. Viestit tallentuvat hankkeen 
omalle alustalle ja ovat kaikkien kyseiseen hankkeeseen 
liitettyjen henkilöiden nähtävillä. Hankkeen yhteyshen-
kilö koulutettiin järjestelmän käyttöön ja häntä ohjeis-
tettiin seurannan vaatimuksista. Kehittämishankkeiden 
tuli tallentaa Laituriin hankkeen ohjausryhmän muisti-
ot, tilannekatsaukset, syntyneet tuotokset sekä tiliselvitys 
liitteineen (kustannuspaikan tositetasoinen pääkirja sekä 
kustannuspaikkaraportti kirjanpitäjän allekirjoituksella oi-
keaksi todistettuna).

Hankekauden päättyessä hankkeet täyttivät sähköisen 
seurantalomakkeen. Sähköisen lomakkeen käyttö mah-
dollistaa seurantatietojen visualisoinnin tarkastelun en-
tistä yhdenmukaisemmin. Hanketieto kootaan yhteen ja 
syntynyttä hanketietoa sekä hyviä toimintamalleja levi-
tetään viestinnän keinoin. KKI-ohjelman verkkosivuille 
kootaan hanketietoa säännöllisesti ja hankekuvauksia le-
vitetään KKI-blogin ja Kipinät-lehden kautta. 

4.4 KKI-koulutustuki 

Vuonna 2018 KKI-koulutustuessa oli jatkuva haku, joka 
järjestettiin KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyvän säh-
köisen hakulomakkeen kautta (Surveypal-verkkopalvelu). 
Sähköinen hakemus liitteineen tuli lähettää viimeistään 
kuukautta (1 kk) ennen koulutusta. Koulutustuki oli tar-
koitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikunta-
neuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, 
jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toi-
mintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin. 
Koulutustuen kriteerit olivat seuraavat:
• Koulutustukea voivat hakea ohjaajalleen/liikunta-

neuvojalleen/-vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yh-
teisöt, myös kunnat ja yritykset.

• Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää ter-
veytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten 
liikuntaa.

• Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea 
kerran vuodessa (1 krt/vuosi).

• Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta 
hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle.

• Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu 
tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää 
KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Hakemuksia saapui 48 kappaletta, joista tukea myönnet-
tiin 37 koulutukseen osallistuvalle. Tyypillisimmin tukea 
myönnettiin perustason koulutuksiin (uinti, kuntotestaus, 
kuntonyrkkeily, jooga, pilates, frisbeegolf, kuntosali, rat-
sastus ja erilaiset ryhmäliikuntaohjaukset) sekä Liikkujan 
Apteekki -koulutuksiin. Tuen määrä riippui koulutuksen 
hinnasta. Korkeintaan 100 euron hintaisiin koulutuksiin 
tukea oli mahdollista saada 80 prosenttia, 101–200 euron 
hintaisiin koulutuksiin 65 prosenttia ja yli 200 euron hin-
taisiin koulutuksiin 50 prosenttia koulutusesitteessä ilmoi-
tetusta koulutuksen hinnasta. Mahdolliset matka- ja ma-
joituskustannukset jäivät kokonaisuudessaan osallistujan 
maksettaviksi. 

Hankevalmistelija käsitteli hakemuksen, jonka jälkeen oh-
jelmajohtaja teki ehdotuksen avustuspäätöksistä. LIKESin 
hallitus teki avustuspäätökset.
  
KKI-koulutustukea saaneille lähetettiin sähköinen seu-
rantalomake, jonka lisäksi tukea saaneiden tuli lähettää 
koulutuksesta osallistumistodistus ja maksutosite KKI-
ohjelmalle.
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4.5 Liikunnallisen elämäntavan 
kehittämisavustusten seuranta

Vuonna 2018 KKI toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimeksiannosta liikunnallisen elämäntavan kehittämisa-
vustusten seurannan työikäisiin ja ikääntyneisiin kohdis-
tuneiden hankkeiden osalta. 

Paikalliset kehittämisavustukset myöntävät aluehallinto-
virastot. Myönteisten päätösten saaneiden hankkeiden 
tiedot tallennettiin LIKESin ja aluehallintovirastojen yh-
teiseen työtilaan. Tuetut hankkeet jaettiin kohderyhmän 
mukaisesti joko KKI-ohjelman seurattaviksi (työikäiset 
ja ikääntyneet) tai LIKES-tutkimuskeskuksen LINET-
yksikön seurattaviksi (lapset ja nuoret). Osa hankkeista 
valittiin hankekauden aikaiseen seurantaan, joka toteutet-
tiin Laituri-hankeseurantajärjestelmällä ja osaan nimitet-
tiin KKI-yhteyshenkilö. Hankekauden päättyessä hankkeet 
vastasivat KKI-ohjelman, LIKES-tutkimuskeskuksen ja 
aluehallintovirastojen yhdessä laatimaan seurantakyselyyn. 
Vuoden 2018 seurannan tulokset valmistuvat vuonna 2019. 

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset avustukset 
myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeet jaettiin 
kohderyhmän mukaan joko KKI-ohjelman tai LINETin 
seurantaan. Yksityiskohtaisempaan seurantaan nostettavat 
hankkeet päätettiin yhdessä ministeriön edustajan kanssa.

Vuonna 2018 valmistui vuonna 2017 liikunnallisen elämän-
tavan kehittämisavustusta saaneiden hankkeiden seuranta 
(taulukko 5). Seurannan tulokset esitettiin visualisoituina 
Power BI-ohjelman avulla. Samassa raportissa tarkastel-
tiin kaikkia liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuk-
sia. Raportti toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 
sekä jokaiselle aluehallintovirastolle toimitettiin aluekoh-

taiset seurannan tulokset. Lisäksi KKI toimitti työikäisiin 
ja ikääntyneisiin kohdistuneista valtakunnallista kehittä-
misavustuksista erillisen seurantaraportin opetus- ja kult-
tuuriministeriölle, jossa vertailtiin haku- ja seurantatietoja 
sekä yhteenveto seurantalomakkeen yleisistä kysymyksistä. 

4.6 KKI-ohjelman toteuttaman 
hankeseurannan tasot 

Vuosien saatossa KKI-ohjelmalle on syntynyt vankka ko-
kemus hankeseurannasta. Seurannan päämääränä on ollut 
tukea mentori- ja ohjausryhmätoiminnalla hankkeita toi-
mintakauden aikana, levittää hankkeissa syntyneitä hyviä 
malleja ja tarjota avustusten myöntäjille laadukasta tietoa 
päätöksenteon tueksi.

KKI-ohjelma toteutti eritasoista seurantaa riippuen han-
kemuodosta, hankkeen laajuudesta ja tukisummasta. 
Kevyin seurantataso tarkoittaa sähköistä seurantaloma-
ketta. Laajemmissa hankekokonaisuuksissa hankkeen yh-
teyshenkilö päivitti lisäksi hankkeen toimintakauden ai-
kana hanketietoja Laituri-hankeseurantajärjestelmään. 
Kehittämishanketasoisiin hankkeisiin nimetään KKI-
yhteyshenkilö, joka toimii mentorina ja ohjausryhmän jä-
senenä (kuvio 5).

KKI-ohjelman hanketyöntekijät ovat toimineet hankkeiden 
tukena aina hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemises-
ta hankkeen päättämiseen ja seurantatietojen toimittami-
seen. Hanketoimijoita tuettiin hankekohtaisella neuvon-
nalla sähköpostitse, puhelimitse sekä hankepalavereissa. 
KKI-ohjelman verkkosivuja päivitettiin avustusten osalta 
asiakaslähtöisemmäksi.

Avustushaku Myönteisen 
avustuspäätök-
sen saaneiden 
hankkeiden 
määrä 

Myönnetty 
avustussumma 
yhteensä

KKI-
seurannassa 
olevien hank-
keiden määrä

Laituri-
seurannassa 
olevien hank-
keiden määrä

KKI-
yhteyshenkilö

Liikunnallisen elämäntavan paikalli-
set kehittämisavustukset (AVI)

135 2 429 580 € 63 13 4

Liikunnallisen elämäntavan valtakun-
nalliset kehittämisavustukset (OKM)

29 (määrä-
rahariviltä 
”Liikunta elä-
mänkaarella 
-hanketukiin”

1 370 420 € 11 6 6

Taulukko 5. Vuoden 2017 Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten seuranta.
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Taso 1) Sähköinen seurantalomake

Taso 2) Laituri-hankeseurantajärjestelmä

Taso 3) KKI-yhteyshenkilö (ohjausryhmätyöskentely)

Kuvio 5. Hankeseurannan prosessikaavio. 

KKI-ohjelma
(KKI)

Hanketukihakemus

KKI-ohjelman toteuttama seuranta

Seurantatietojen levittäminen

Arviointi ja tukipäätös

KKI-hanketuki KKI-kehittämis-
hanketuki

Hanketukihakemus Hanketukihakemus

Aluehallintovirastot
(AVI)

Opetus- ja kulttuuriministeriö
(OKM)

Liikunnallisen elämäntavan 
paikalliset kehittämisavustukset

KKI-verkkosivut
• visualisointi (Power BI)
• Tiedon tiivistäminen

Tapahtumat 
ja foorumit

Some
KKI-blogi

Hankeraportit ja 
muut julkaisut

KKI-
toimintakertomus

Liikunnallisen elämäntavan 
valtakunnalliset ja alueelliset 

kehittämisavustukset

Arviointi ja tukipäätös Arviointi ja tukipäätös
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4.7 Avustusten myöntämiseen liittyvät muut 
toimenpiteet

Järjestelmäuudistukseen valittiin vuonna 2018 palvelun-
tuottajaksi Cubescom kilpailutuksen kautta ja toteutet-
tiin hankejärjestelmän määrittelyvaihe. Määrittely toteu-
tettiin järjestämällä työpajoja palveluntuottajan kanssa sekä 
kasvotusten että Skypen välityksellä. Määrittelyvaiheesta 
luotiin dokumentti, jossa järjestelmä on suunniteltu KKI-
ohjelman tarpeita vastaaviksi. Uuden hankejärjestelmän 
tavoitteena on ollut vahvistaa toiminnan läpinäkyvyyttä, 
avoimuutta, tasapuolisuutta, laatua sekä dokumentointia. 
Uuden järjestelmän avulla muun muassa hanketietojen 
koordinointi on vaivattomampaa, hankkeiden toteutumi-
sen seuranta yksityiskohtaisempaa sekä hankekokemus-
ten ja hyvien toimintamallien levittäminen laajempaa. 
Järjestelmän rakentaminen toteutetaan vuonna 2019 mää-
rittelydokumentin pohjalta.

Uuden hankejärjestelmän kehittämisen myötä vuonna 2018 
uudistettiin KKI-ohjelman hankekriteereitä kaikkiin avus-
tushakuihin. Kriteereitä testattiin ja kehitettiin käytännössä 
hankkeiden arvioinnin yhteydessä. Uudet avustuskriteerit 
valmistuvat ja ne otetaan käyttöön uuden hankejärjestel-
män myötä syksyllä 2019. 
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5 Verkostotyö – siiloajattelusta 
horisontaaliseen toimintaan

KKI-ohjelman yksi toiminnan ydin on luoda, edistää ja yl-
läpitää terveysliikunnan verkostoja. Terveysliikunta ja fyysi-
sen aktiivisuuden edistäminen sijoittuvat valtionhallinnossa 
usean ministeriön alle, mikä näkyy myös KKI-ohjelman 
poikkihallinnollisina toimenpiteinä. Valtakunnallisena toi-
mijana KKI-ohjelma on luonteva taho kokoamaan yhteen 
monialaisia terveysliikuntatoimijoita.

KKI-ohjelman keskeisenä tehtävänä on aktivoida terveyslii-
kuntakentän toimijoita verkostoitumaan ja toimimaan yh-
teistyössä liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi ja liikkumisen 
olosuhteiden edistämiseksi. Terveysliikuntahankkeet sekä 
erilaiset teemat ja kampanjat on suunniteltu tarjoamaan 
työkaluja ja keinoja tälle yhteistyölle uusien keskinäisten 
kumppanuuksien löytämiseksi paikallisella ja valtakunnal-
lisella tasolla.

5.1 Omat verkostot

KKI-ohjelma rakentaa verkostoja teemakohtaisille toimin-
noilleen. Lisäksi KKI-ohjelman kehittämishankkeilla on 
ohjausryhmät, joissa on edustettuna hankkeen keskeiset 
toimijat sekä KKI-ohjelma. 

Vuonna 2018 toimineet keskeisimmät valtakunnalliset ver-
kostot:

Liikkujan Apteekki -yhteistyöverkosto Liikkujan Apteekki 
-konseptissa käsittää valtakunnalliset yhteistyötahot 
Suomen Apteekkariliiton ja Hengitysliiton sekä Liikunnan 
aluejärjestöt. Katso luku 8.

Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumi on liikuntaneu-
vonnan kehittämishankkeiden oma työryhmä. Foorumin 
tavoitteena on jakaa kokemuksia toimivista käytännöistä 
ja kehittää toimintatapoja käytännön liikunta- ja elintapa-
neuvontatyöhön. Katso luku 6.5.2.

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi on koostunut 
laajasta ja moniammatillisesta ryhmästä terveydenhuollon 

ja liikuntasektorin ammattilaisia. Foorumin tavoitteena on 
pohtia liikuntaneuvonnan linkittymistä osaksi perustervey-
denhuoltoa sekä luoda yhteistyössä malleja ja käytäntöjä 
liikunta- ja elintapaneuvontaan. Katso luku 6.5.1.

TEHYLI-olosuhderyhmä, todella poikkihallinnollinen 
ryhmä, on edistänyt liikkumisen olosuhteita. Katso luku 
9.1.

Toimintakykyä työelämään -painopisteen verkostoja ja 
kumppanuuksia on esitelty luvussa 7.4.

5.2 KKI-ohjelma näytteilleasettajana

Tärkeä lisä verkostotyöhön on osallistua kumppaneiden ja 
sidosryhmien tapahtumiin. Tapahtumissa esiteltiin KKI-
toimintaa: hanketukea, kampanjoita ja tapahtumia sekä 
jaettiin KKI-ohjelman maksuttomia materiaaleja. 

KKI-ohjelma oli vuoden 2018 aikana mukana näytteil-
leasettajana seuraavissa tapahtumissa:

• Terveydenhoitajapäivät, 14.–15.3.2018, Rovaniemi

• Terve-Sos-Päivät, 7.–8.5.2018, Hämeenlinna

• Fysioterapia & Kuntoutus, 3.–4.10.2018, Helsinki

• Turvallisuus-, EuroSafety- ja Työhyvinvointi-messut & 

Työterveyspäivät, 11.–12.9.2018, Tampere

• Terveysliikuntapäivät, 24.–25.10.2018, Seinäjoki

• Kansallinen Liikuntafoorumi, 29.–30.10.2018, Seinäjoki

• Farmasian Päivät, 16.–17.11.2018, Helsinki

• 11 kpl VESOTE-päätösseminaareja, aikavälillä 7.11.–

11.12.2018, eri puolilla Suomea
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6 Liikuntaneuvonta

Toiminnan tuotoksena on luotu yhtenäinen valtakunnalli-
nen liikuntaneuvonnan palveluketjumalli terveytensä kan-
nalta liian vähän liikkuvan väestön ohjautumiseen liikunnal-
lisen elämäntavan piiriin. Palveluketjun kautta kohdistetaan 
toimenpiteet erityisesti terveysriskissä oleviin kuntalaisiin 
vahvistamalla suotuisia elintapoja. Liikuntaneuvonnan pal-
veluketjun ja liikuntaneuvonnan prosessien käynnistäminen 
on toiminut tehokkaana kanavana sosiaali- ja terveystoimen 
sekä liikuntatoimen yhteistyölle. Saumaton liikuntaneuvon-
nan palveluketju tarvitsee poikkihallinnollisen ja moniam-
matillisen joukon toimijoita. 

Liikuntaneuvontakokonaisuus on yksi keskeinen osa poik-
kihallinnollista terveysliikuntatyötä, jossa KKI toimii laa-
jassa valtakunnallisessa sote-, liikunta- ja järjestöverkostossa. 
KKI:n toimenpiteinä ovat liikuntaneuvonnan näkyvyyden 
ja laadullistamisen edistäminen sekä liikuntaneuvonnan 
valtakunnallisten verkostojen koordinointi ja mentoroin-
ti.  Toimenpiteet tähtäävät Liikuntaa lääkkeeksi -teeman 
voimistumiseen terveydenhuollossa ja poikkihallinnollises-
ti liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien määrän kasvuun. 
Liikuntaneuvonnan palveluketjua vahvistavien toimenpi-
teiden avulla liikuntaneuvonnan palvelusta kehittyy kunti-

ONNISTUMISET 2018

• Liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien määrän 

nousu 135 –> 160

• Liikuntaneuvonnan palveluketjun 

poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistuminen

• Liikuntaneuvonnan hankkeiden lähes 

100-prosenttinen juurtuminen

• Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset 

-kysely kunnille

• VESOTE-kärkihankkeen onnistunut toinen 

toimintavuosi ja toiminnan juurtuminen

• Liikunnan TEAviisariin lisätty tarkentavia kysymyksiä 

liikuntaneuvonnasta

• Terveydenhuollon tilastokoodit suunniteltu 

liikuntaneuvonnalle

• Yhteistyön käynnistyminen Terveyskylä.fi-

verkkopalvelun kanssa

ODOTETTAVISSA 2019

• Liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien määrän kasvu

• Liikunta-elintapaneuvonta vahvemmin osaksi 

sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen yhteistä 

poikkihallinnollista palvelua

• Liikuntaa lääkkeeksi -teeman näkyvyyden 

kohentuminen terveydenhuollossa

• Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset 

-kyselyn tulokset ja tuloksiin linkittyvät toimenpide-

ehdotukset

• Terveydenhuollossa liikuntaneuvonnan 

toimenpidekoodit käyttöön 1.1.2019

• Liikuntaneuvonnan minimisuositukset

• Liikuntaneuvonta esillä aikaisempaa vahvemmin 

liikunta-alan oppilaitosten opetuksessa

• Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumin kunnat 

yhtenäistävät liikuntaneuvonnan mittarivalikon

• Pilotti liikuntaneuvonnan itsearvioinnista 

muutamassa kunnassa
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KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan painopistealueen tavoit-
teet:
• Saumattoman liikuntaneuvonnan palveluketjun avulla 

tavoitetaan terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian 
vähän liikkuvaa väestöä.

• Terveydelle suotuisten elintapojen vahvistaminen laa-
dukkaan ja asiakaslähtöisen liikuntaneuvonnan avulla. 

• Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisääminen ja 
liikuntaneuvonnan toimintatapojen yhtenäistäminen 
valtakunnallisesti.

• Toimijaverkoston (kunnat, paikallisyhdistykset, ur-
heiluseurat, muut toimijat) aktivointi yhteistyöhön 
liikuntaneuvonnan palveluketjun luomiseksi ja kehit-
tämiseksi. 

• Helposti saavutettavan matalan kynnyksen liikuntatar-
jonnan lisääminen kohdeväestölle. 

• Hyvällä toimintakyvyllä elämänlaadun ja -hallinnan 
sekä arkisen jaksamisen lisääminen.

Liikuntaneuvonnan käynnistymisen ja kehittymisen kan-
nalta tärkeää on sujuva poikkihallinnollinen keskinäinen 
tiedonkulku, jota tukee potilastietojärjestelmä tai muu yh-
dessä sovittu käytäntö. Liikuntaneuvonnan palveluketju tu-
lisi myös olla kirjattu osaksi hyvinvointikertomusta. KKI 
on toimintavuoden aikana pyrkinyt vaikuttamaan edellä 
mainittujen asioiden edistämiseen kunta- ja ministeriökon-
taktien kautta.

Liikuntapoliittisessa selonteossa on kirjattu, että liikunta-
neuvontaa tulisi olla tarjolla jokaisessa kunnassa. TEHYLI-
ohjausryhmän alatyöryhmän mukaan sote- ja maakun-
tauudistuksen myötä jokaisessa kunnassa on mietittävä 
liikuntaneuvonnan palveluketju uudelleen maakuntien 
toimijoiden kanssa. Näihin haasteeseen KKI-ohjelma vas-
taa jo vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa. 

6.1 Liikuntaneuvonnan tila 2018

KKI-ohjelman yhtenä työtapana on koota vuosittain tie-
toa liikuntaneuvonnan valtakunnallisesta tilanteesta: kun-
tien määrästä ja neuvonnan toteutuksesta. Vuoden 2018 
liikuntaneuvonnan vuosittaisessa tilakartoituksessa selviää, 
että maassamme on 160 kuntaa, jotka tarjoavat työikäisil-
le asukkailleen yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaneuvon-
taa (kuvio 6).  Kyseisissä kunnissa neuvonta on organisoitu 
poikkihallinnollisesti ja palvelu suunnitellaan ja toteute-
taan toimijajoukon yhteisillä käytännöillä. Vuodesta 2017 
luku on kasvanut 30 kunnalla. Huomioitavaa on, että jo 123 
kuntaa on vakiinnuttanut liikuntaneuvontapalvelun osaksi 

en liikuntatoimen, soten ja kolmannen sektorin yhteinen 
terveyden edistämisen voimavara.

KKI-ohjelman liikuntaneuvontatoimet kohdentuvat 1) 
 sote-, liikunta- ja järjestötoimijoille, jotka omalla toimin-
nallaan kohtaavat terveytensä kannalta liian vähän liikku-
vaa väestöä sekä 2) terveytensä kannalta liian vähän liik-
kuvaan työikäiseen väestöön.

40
35
7
4
3
18
40
25
5

sairaanhoitopiiritapaamista VESOTE-
kärkihankkeen osalta

VESOTE-hankkeen esitystä

KKI-ohjelman tukemaa 
liikuntaneuvonnan hanketta

Muut liikuntaneuvonnan hankkeet, 
joissa KKI ohjausryhmissä

liikuntaneuvonnan 
kehittämisfoorumin kokousta

liikuntaneuvonnan  
hankekokousta

kuntien liikuntaneuvontaan liittyvää 
yhteydenottoa

liikuntaneuvontaan liittyvää 
kohtaamista tai tapahtumaa

Liikkujan Apteekki -koulutusta 
(Liikunnan aluejärjestöt)

KKI:n liikuntaneuvonnan 
toimenpiteet 2018 lukuina
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kunnan/alueen palvelutarjotinta. Luku on merkittävä, sillä 
vuotta aikaisemmin se oli 72. 

Tilaselvityksessä kävi esille myös liikuntaneuvonnan hank-
keiden tehokas juurtuminen, eli lähes kaikki hankkeet ovat 
jääneet pysyväksi toiminnaksi kuntien palvelutarjottimelle. 
Suurimpia haasteita ovat edelleen potilastietojärjestelmän 
haasteet sekä koko palveluketjun saumaton toimivuus mu-
kaan lukien paikallisseurat ja -yhdistykset.  Lisäksi kentällä 
kaivataan yhteistyötä liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden 
mittaamisen toteutukseen. Tiedot tilaselvitykseen on kerätty 
kunnilta ja Liikunnan aluejärjestöiltä sekä hankkeilta (AVI, 
OKM, ESR, KKI).

6.2 Liikuntaneuvonnan käytäntöjen 
levittäminen

Vuoden 2018 aikana liikuntaneuvonnan yhtenäisiä käytän-
töjä levitettiin ja juurrutetaan eri puolelle Suomea. Keinoina 
tähän olivat aktiivinen vuorovaikutus kuntien liikuntatoi-
men kanssa, liikuntaneuvonnan palveluketjuseminaarit, 
VESOTE-koulutukset, KKI:n materiaali, blogikirjoitukset 
sekä säännöllinen ja tiivis vuorovaikutus kuntien ja sairaan-
hoitopiirien kanssa. KKI:n Laituri-seurannan kautta tietoa 
voitiin levittää myös valtakunnallisesti. 

Toimivien mallien ja toiminnan juurtumisen avulla neu-
vonnan saatavuutta, toimivuutta ja laatua parannettiin. 
Tavoitteena oli, että liikuntaneuvonta vahvistuu osaksi 
elintapaohjausta sosiaali- ja terveyspalveluissa, eri am-
mattiryhmien poikkihallinnollisena ja moniammatillise-
na työnä.  

6.3 Liikuntaneuvontaa käynnistävien 
kuntatoimijoiden ensiohjaus

Vuoden 2018 aikana 30 uutta kuntaa käynnisti liikuntaneu-
vonnan palvelun. Toimijat kaipasivat alkuvaiheessa tietoa 
erityisesti toimivista käytännöistä, onnistuneista työtavois-
ta, potilastietojärjestelmien kokemuksista ja yhteistyöver-
kostosta.

KKI-ohjelmaa konsultoitiin aktiivisesti potilastietojär-
jestelmän oikeuksista sekä liikunta- ja soteyhteistyöstä. 
KKI-ohjelman rooli oli kannustaa poikkihallinnolliseen 
yhteistyöhön, levittää toimivia työmenetelmiä, ohjata ra-
hoituskysymyksissä sekä osallistua tarvittaessa verkoston 
käynnistymistapaamisiin.

6.4 Liikuntaneuvonnan toimijoiden 
mentorointi

Liikuntaneuvonnan palveluketjujen rakentuessa vaihe 
vaiheelta KKI-ohjelma oli mukana ohjaamassa toimijoita 
kohti TEHYLI-strategian mukaista toimintaa: terveyten-
sä kannalta liian vähän liikkuvan ja elintavoiltaan epä-
terveellisesti elävän asiakkaan tunnistamiseen, liikunnan 
puheeksi ottamiseen terveydenhuollossa ja ohjautumisen 
keinoihin liikuntaneuvonnan vahvempaan prosessiin tai 
liikuntaryhmien pariin. Ohjausta ja kokemustiedon levit-
tämistä kaivataan jokaisessa vaiheessa. Erityisen vahvasti 
myös palveluketjun viimeisessä lenkissä, kolmannen sek-Kuvio 6. Työikäisten liikuntaneuvonnan tila kunnittain 

vuonna 2018.



36

torin liikunta- ja aktivointitarjonnan linkittämisessä sau-
mattomaan palvelutarjottimeen.  

KKI-ohjelman mentoroinnin toimintatapana on kannus-
tuksen ja tiedon levittämisen lisäksi rohkaista toimijoita 
vuorovaikutukseen ja tehokkaaseen viestintään. Vuoden 
2018 aikana mentorointi tarkoitti osallistumista ohjaus- ja 
työryhmiin, toimijoiden sparrausta, koulutusten suunnitte-
lua, työmenetelmien- ja välineiden käyttöönottoa sekä tie-
don hakemista ja levittämistä.

6.5 Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset 
verkostot

KKI koordinoi kahta poikkihallinnollista työryhmää, jotka 
kehittävät liikuntaneuvonnan palveluketjun ja liikuntaneu-
vonnan sisältöjä. 

6.5.1 Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin tavoitteena on 
tehdä avauksia liikuntaneuvonnan linkittymisestä osaksi pe-
rusterveydenhuoltoa ja luoda yhteistyössä hoitopolkumal-
leja ja käytännön toimintatapoja liikuntaneuvontatyöhön. 
Foorumi koostuu terveys- ja liikunta-alan johtamisen, tut-
kimuksen ja käytännön ammattilaisista julkiselta sektorilta 
ja kansalaisjärjestöistä.  

Vuonna 2018 verkosto piti yllä yhteyttä sähköpostein ja 
VESOTE-seminaareissa.

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin 
kokoonpano
Minna Aittasalo, erikoistutkija, dosentti, UKK-instituutti

Annukka Alapappila, liikunta-asiantuntija, Suomen Sydänliitto

Sari Kivimäki, kenttäpäällikkö, KKI-ohjelma

Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, dosentti, KKI-ohjelma

Risto Kuronen, hankeylilääkäri, Päijät-Hämeen 

perusterveydenhuollon yksikkö

Minna Lainio-Peltola, liikuntapalvelupäällikkö, Turun kaupunki, 

vapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelukeskus (–31.8.2018)

Jukka Leivo, rehtori, Suomen Urheiluopisto

Miia Malvela, ohjelmakoordinaattori, KKI-ohjelma

Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori, Oulun kaupunki, 

liikuntapalvelut

Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, Voimaa vanhuuteen 

-ohjelma

Päivi Tikkanen, I&O-kärkihanke, Pohjois-Savon liitto

6.5.2 Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumi

Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumin tavoitteena on 
tuoda esiin toimivia ja laadukkaita liikunnan palveluketju- 
ja liikuntaneuvontakäytäntöjä eri kunnista. Foorumi arvi-
oi neuvonnan prosessien toimivuutta ja sen jäsenet tuovat 
esille kentältä tarpeita ja kokemuksia, joka tukevat yhtenäi-
siä ja toimivia käytäntöjä.

Foorumitapaamisia oli vuonna 2018 kolme kertaa. Vuoden 
aikana foorumi arvioi liikuntaneuvonnan prosesseja, pohti 
potilastietojärjestelmien tehokasta käyttöä ja arvioinnin me-
netelmiä sekä levitti liikuntaneuvonnan toimivia käytäntöjä 
ja työmenetelmiä.  Lisäksi ryhmä suunnitteli valtakunnalli-
sen liikuntaneuvonnan seminaarin sisältöjä.

Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumin 
kokoonpano
Sirkku Hiljanen-Coutts, liikunnanohjaaja, Jyväskylän 

liikuntapalvelut

Tanja Järvi, hanketyöntekijä, Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys 

ry (–31.3.2018)

Sari Kivimäki, kenttäpäällikkö, KKI-ohjelma

Sampsa Kivistö, liikunnan suunnittelija, Hämeen Liikunta ja 

Urheilu ry

Keijo Kylänpää, aluekehittäjä, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 

ry

Kaisa Laine, hankekoordinaattori, Helsingin kaupungin 

liikuntapalvelut

Jaana Niskanen, liikunnanohjaaja, Kuopion kaupunki, 

hyvinvointitoimiala

Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä, Etelä-

Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori, Oulun kaupunki, 

liikuntapalvelut

Kirsi Pelo-Arkko, palveluesimies, Jyväskylän liikuntapalvelut

Anne Peuhkuri, liikunnan ohjaaja, Lappeenrannan liikuntatoimi

Auli Pikkarainen, liikunnanohjaaja, Oulun kaupunki, 

liikuntapalvelut

Sirpa Pöllänen, liikuntapalvelupäällikkö, Lappeenrannan 

liikuntatoimi

Marjo Rantala, liikunnan ohjaaja, Helsingin kaupungin 

liikuntapalvelut

Aija Rautio, terveyden edistämisen koordinaattori, EKSOTE

Satu Revonsuo, liikuntapalveluvastaava, Turun kaupunki, 

vapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelut

Anna Seppänen, liikuntasuunnittelija, Espoon liikuntapalvelut

Hannu Suominen, liikuntaneuvoja, Tuusulan kunta (–31.5.2018)

Tino-Taneli Tanttu, terveysliikunnan kehittäjä, Lounais-Suomen 

Liikunta ja Urheilu ry
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Hanna-Maaria Tumelius, Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys 

(–31.3.2018)

Marianne Uppa, liikunnanohjaaja, Espoon liikuntapalvelut

Mikaela Vuoristo, liikuntaneuvoja, Turun kaupunki, terveystoimi

6.6 VESOTE-kärkihankkeesta laatua ja 
näkyvyyttä elintapaohjaukseen

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
poikkihallinnollisesti (VESOTE) oli yksi sosiaali- ja terveys-
ministeriön rahoittamista hallituksen Edistetään terveyttä ja 
hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta – kärkihank-
keesta 2017–2018.  VESOTE kuului Hyvät käytännöt py-
syvään käyttöön HYTE-kärkihankekokonaisuuteen. 

Hanke toteutettiin laajassa yhteistyöverkostossa tavoittee-
naan vahvistaa ja kehittää vaikuttavaa ja tavoitteellista elin-
tapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa, vahvistaa mo-
niammatillisuutta ja poikkihallinnollisuutta, levittää hyviä 
käytäntöjä sekä hyödyntää kolmannen sektorin osaamista. 
Lopullisena hankkeen päämääränä oli, että suomalaiset li-
säävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuo-
lisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. 

KKI-ohjelma oli mukana yhtenä valtakunnallisena toimi-
jana UKK-instituutin hallinnoimassa hankkeessa.  Muut 
toimijat olivat Suomen Diabetesliitto, Mielenterveyden 
keskusliitto, Helsingin Uniklinikka – VitalMed tutkimus-
keskus sekä ravitsemusasiantuntijuuden osalta Tampereen 
yliopistollinen sairaala. Mukana oli myös kaksi Liikunnan 
aluejärjestöä, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja Päijät-
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Alueellisina toimijoina mu-
kana oli 10 sairaanhoitopiiriä. Hankealueella on yhteensä 
184 kuntaa ja asukkaita noin neljä miljoonaa. 

KKI-ohjelman kenttäpäällikkö toimi VESOTE-hankkeen 
projektipäällikkönä (2017–2018). Hän osallistui yhdessä 
sairaanhoitopiirien kanssa hankkeiden sisällön kehittä-
miseen, hankementorointiin ja -ohjaamiseen sekä rapor-
tointiin.  Työ koostui säännöllisestä alueyhteydenpidosta, 
aluetiimeihin osallistumisesta, tilannetietojen keräämises-
tä ja koostamisesta, hankeraportoinnista, arvioinnin ke-
hittämisestä ja työryhmiin osallistumisesta. Työnkuvaan 
kuului monipuolista sparrausta ja hankkeen koordi-
nointiin liittyviä tehtäviä. Lisäksi projektipäällikkö toi-
mii tiiviissä yhteistyössä VESOTE-konsortion valtakun-
nallisten järjestöjen Diabetesliiton ja Mielenterveyden 
keskusliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen toimijoiden 
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kanssa. Projektipäällikön tehtäviin kuului myös Laituri-
seurantajärjestelmän koordinointi VESOTE-hankkeen 
osalta.

Hankkeen monipuoliset toimenpiteet toteutuivat useilla 
eri tasoilla samanaikaisesti. VESOTEn alueelliset toimijat 
vahvistivat ja loivat palveluketjuja valitsemilleen kohderyh-
mille, kuten tyypin 2 diabeetikot, mielenterveysasiakkaat, 
ylipainoiset valtimotautiriskissä olevat sekä miehet, joilla 
on epäedulliset elintavat. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä luo-
tiin elintapaohjauksen palvelutarjotin riskiryhmäläisten ja 
ammattilaisten käyttöön. Palvelutarjottimessa huomioitiin 
erityisesti liikunta-, ravitsemus- ja unipalvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamis-
ta vahvistettiin monipuolisella lähi- ja verkkokoulutuk-
sella. Koulutus sisälsi liikunta- ja ravitsemusneuvonnan, 
uniterveyden sekä elintapaohjauksen kirjaamisen jaksot. 
Opintokokonaisuuteen osallistui hankkeen aikana yhteensä 
2 491 ammattilaista. Koulutuksen ja verkostoitumisen myö-
tä syntyi alueellisia elintapaohjauksen yhteistyöverkostoja ja 
kehittämistiimejä. Hankkeen aikana pilotoitiin liikkumisen 
sekä unen objektiivinen seuranta liikemittarin avulla. 

Elintapaohjauksen näkyvyyden osalta tehokas valtakunnal-
linen ja alueellinen viestintä oli keskiössä. Hankkeen aikana 
julkaistiin muun muassa 88 tiedotetta ja yli 60 uutiskirjet-
tä. Elintapaohjauksen esityksiä kertyi lähes 200 ja lehtikir-
joituksia 130. Lisäksi sosiaalisen median keinoja käytettiin 
tehokkaasti.

Yhteinen raportointi- ja seurantamenetelmä mahdollisti 
osaamisen ja tiedon jakamisen kaikkien hanketoimijoi-
den kesken. KKI-ohjelman Laituri-järjestelmään tallen-
nettiin kaikki hankeajan materiaalit ja tuotokset, ja näin 
mahdollistettiin hyvien käytäntöjen mallentaminen ja 
leviäminen. Hankkeen arviointimenetelmänä käytettiin 
kuukausittain toteutettavaa raportointia sekä VESOTEn 
arviointimatriisia.

VESOTEn erityisenä saavutuksena olivat elintapaohjauksen 
näkyvyys, ammatillisen osaamisen kehittyminen ja moniam-
matilliset elintapaohjauksen verkostotyön mallit. Liikunta, 
ravitsemus ja uniterveys saivat ansaitsemaansa huomion 
osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa terveyden edistämis-
tä. Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö li-
sääntyi ja toimijoiden kesken syntyi yhtenäinen näkemys 
verkostojen voimasta terveellisten elintapojen edistämiseen. 
Elintapaohjaus linkittyi hankkeessa mukana olevien sairaan-
hoitopiirien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. 

Alueellinen hankkeen juurruttamistyötyö on meneillään ja 
kaikki mukana olleet sairaanhoitopiirit ovat kirjanneet elin-
tapaohjauksen vision seuraaville vuosille.  Elintapaohjauksen 
alueelliset tiimit ovat jatkaneet työtään ja kuuteen hank-
keen sairaanhoitopiireistä on palkattu henkilö elintapaoh-
jauksen kehittämistoimiin. Yhteisenä hankkeen siltaustoi-
mena UKK-instituutti ja KKI-ohjelma tulevat tekemään 
elintapaohjauksen minimisuosituksen vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2018 aikana VESOTE-kärkihankkeessa edettiin 
alueellisten hyvien käytäntöjen pilotointiin, joista liikun-
taneuvonnan esimerkkeinä toimivat diabetespalvelupolku 
kutsuntaikäisille, diabetesasiakkaan liikuntaneuvonta sekä 
liikuntapolku mielenterveysasiakkaille. Poikkihallinnollisia 
liikuntaneuvonnan palveluketjuja muodostui sote-, liikun-
ta- ja järjestötoimijoiden kesken. VESOTE-toimenpiteillä 
pyrittiin integroimaan elintavat, mukaan lukien liikunta, 
osaksi maakunta-sote-uudistusta ja sen yhdyspintapalve-
lua. VESOTE-hankkeessa mukana olevien sairaanhoitopii-
rien liikuntaneuvonnan palveluketjua ja liikuntaneuvontaa 
kehitettiin erityisesti Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, 
Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen alueilla.

6.7 Liikuntaneuvontahankkeiden 
taloudellinen tuki

KKI-ohjelman taloudellisesti tukemia liikuntaneuvonnan 
kehittämishankkeita oli käynnissä seitsemän vuonna 2018. 
Hankkeissa luotiin liikuntaneuvontaan toimivia malleja 
terveydenhuollon, liikuntatoimen ja järjestötoimijoiden 
välisenä yhteistyönä. Taloudellista tukea suunnattiin eri-
tyisesti poikkihallinnollisen yhteistyön luomiseen sekä lii-
kuntaneuvonnan prosessin laadullistamiseen. Hankkeiden 
ohjausryhmissä oli KKI-ohjelman edustus. KKI-ohjelman 
edustaja mentoroi hankkeita ja toimi säännöllisessä yh-
teistyössä hankkeen työntekijän ja hanketiimin kanssa. 
KKI-ohjelma mentoroi toimintavuonna myös opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemia liikuntaneuvontahankkeita.

6.8 Liikuntaneuvonnan onnistumisen 
edellytykset -kysely

KKI-ohjelma laati kyselyn liikuntaneuvonnan onnistumisen 
edellytyksistä kunnille ja kuntayhtymille yhdessä opetus- 
ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. Tarkoituksena oli selvittää ne keinot ja onnistuneet 
toimintatavat, joilla liikuntaneuvonnan vakiinnuttaminen 
on kunnissa onnistunut.                                                   
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Kysely lähetettiin niille kunnille, joissa yksilöllinen, ta-
voitteellinen ja poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta on 
vakiintunut osaksi kuntien terveyden edistämisen palve-
lua (N=75). Kyselyyn vastasi 54 kuntaa tai kuntayhtymää.  
Tulokset antavat täsmennettyä tietoa kuntien liikunta-
neuvonnan palveluketjun tilanteesta, neuvonnan vakiin-
nuttamisen keinoista sekä kuntien toiveista ja tarpeista 
liikuntaneuvonnan osalta. Kyselyn tulokset julkaistaan 
alkuvuonna 2019.

6.9 Terveydenhuollon tilastokoodit 
liikuntaneuvonnalle
 
Vuonna 2018 KKI-ohjelma teki yhdessä Lounais-Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa aloitteen Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitokselle liikuntaneuvonnan tilastokoodien saa-
miseksi osaksi terveydenhuollon toimenpidekoodeja. Näin 
luotiin yhteistyössä liikuntaneuvonnan koodit perustervey-
denhuoltoon 1) liikunnan puheeksiotto ja ohjaus liikunta-
ryhmiin sekä 2) prosessinomainen liikunta-elintapaohjaus. 
Uudet koodit tulevat terveydenhuollon käyttöön 1.1.2019.

Edellä mainittujen lisäksi KKI-ohjelma oli mukana suun-
nittelemassa THL:n koordinoiman liikunnan TEAviisariin 
tarkennettuja kysymyksiä liikuntaneuvonnan tilasta. KKI-
ohjelma toteutti aikaisempaan tapaan liikunnan TEAviisarin 
kirjallisen tiivistelmän.

6.10 Liikuntaneuvonnan näkyvyys 

KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan toimenpiteet olivat esil-
lä Liikkuen läpi elämän -seminaarissa, Tervey den  hoitaja-
päivillä, TERVE-SOS 2018 päivillä, Terveys liikunta   päivillä, 
Kansallisessa liikuntafoorumissa, Fysio   terapia  messuilla, 
Farmasian Päivillä, valtakunnallisella ministeriöiden HYTE-
aluekierroksella sekä verkoston kumppaneiden järjestämillä 
messuilla, tapahtumissa sekä koulutus- ja hanketilaisuuksis-
sa. Lisäksi KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan toimenpiteet 
olivat esillä KKI-ohjelman toteuttamalla sairaanhoitopiirien 
työntekijöiden Fyysisen kunnon mittauspäivä -kiertueella 
elokuussa 2018.  

6.11 Liikuntaneuvonnan 
yhteistyökumppanuus

Liikuntaneuvonnan kehittämistä ja näkyvyyttä vahvistettiin 
yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveysliikunnan toimijaverkos-
ton kanssa, joihin kuuluvat muun muassa muut terveyttä 

ja hyvinvointia edistävät liikuntaohjelmat, UKK-instituutti, 
THL ja terveysjärjestöt. 

KKI-ohjelman valtakunnallista yhteistyöverkostoa hyödyn-
nettiin liikuntaneuvonnan edistämisessä ja käytäntöjen yh-
tenäistämisessä. Alueellisesti ja paikallisesti nostettiin esille 
toimivia käytäntöjä ja rakennettiin laadukasta liikuntaneu-
vonnan palveluketjua. Koska liikunta- ja elintapaneuvonta 
on selkeästi löytämässä paikkansa osana maakuntien ja kun-
tien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, verkostotyö 
ja tietojen jakaminen ovat entistä tärkeämpiä. Toimijoiden 
yhteisenä tavoitteena on edistää kuntalaisten terveellisiä elin-
tapoja liikunnan ja arkiaktiivisuuden avulla. 
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7 Toimintakykyä työelämään

7.1 Tavoitteet ja kohderyhmät

Fyysisen aktiivisuuden ja työkyvyn edistäminen on poikki-
hallinnollinen kokonaisuus, joka nivoutuu viiden eri minis-
teriön vastuualueelle ja jota edistetään usean erilaisen toi-
menpiteen avulla (taulukko 6). KKI-ohjelma roolina on 
työskennellä ministeriöiden tavoitteiden ja kentän välisenä 
toimeenpanijana tavoitteiden saavuttamiseksi. Työikäisten 
fyysisen aktiivisuuden edistäminen on kauaskantoinen ja 
merkittävä investointi, joka edellyttää kaikista väestöryhmis-
tä eniten poikkihallinnollisia toimenpiteitä, koska työikäi-
siä ei tavoiteta vain yhden julkishallinnon kanavan kautta. 

ONNISTUMISET 2018

• Kiinnostavat ja toimivat uudet materiaalit 

puheeksiottoon työelämäyhteyksissä 

• Yhteistyökumppaneiden, erityisesti ammattiliittojen, 

lisääntynyt kiinnostus fyysisen kunnon ja työkyvyn 

väliseen yhteyteen

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kehittämishankkeen toteutus ja tulokset kansallisesti 

ainutlaatuisia

• Uusi avaus seitsemän sairaanhoitopiirin kanssa sote-

henkilöstölle erittäin positiivinen ja saa jatkoa

• Uusi suomimies.fi-sivusto valmistui

ODOTETTAVISSA 2019

• Toimintakykyä työelämään -kokonaisuudessa 

vastataan Liikuntapoliittisen selonteon linjauksiin, 

KKI-ohjelman arvioinnin johtopäätöksiin ja kehit-

tämissuosituksiin sekä Valtion liikuntaneuvoston 

lausuntoon KKI-ohjelman arvioinnista sekä KKI-

neuvottelukunnan kommentteihin arvioinnista. 

• Fyysisen kunnon ja työkyvyn edistämisen toimen-

piteet sairaanhoitopiireissä jatkuvat. Mukana 16 

sairaanhoitopiiriä.

• KKI nostaa esille, että työpaikoilla on mahdollista vie-

dä eteenpäin myös fyysisen aktiivisuuden ja työkyvyn 

asiaa lakisääteisten toimenpiteiden avulla: työsuoje-

lun toimintasuunnitelmassa, työturvallisuuden, työ-

terveyshuollon sekä varhaisen puuttumisen keinoin. 

• Ammattiliittoyhteistyö laajenee ja syvenee. Auto- ja 

kuljetusalan työntekijänliiton sekä Autoalan työnan-

tajaliiton kanssa käynnistyy Liikkuva työpaikka -han-

ke. Uutena ammattiliittona yhteistyöhön Julkisten 

ja hyvinvointialojen liitto, jonka kanssa toteutetaan 

laajamittainen fyysisen kunnon ja työkyvyn teema-

vuosi. Palvelualojen ammattiliitto satsaa työmatka-

liikkumisen edistämiseen, mitä KKI-ohjelma tukee 

kehittämishankkeena.

• KKI toteuttaa koulun ja varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön fyysisen kunnon ja työkyvyn edistämisen 

pilotin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin sivistys-

palveluiden kanssa.

Aihe Vastaava ministeriö

Työkyky ja terveys STM, TEM (Työelämä 2020)

Fyysinen aktiivisuus, fyysinen 
kunto

OKM

Arkiliikunnan edistäminen OKM, STM, LVM, YM, MMM, 
Metsähallitus

Työmatkaliikkuminen, kävely 
ja pyöräily

LVM, OKM, YM

Työturvallisuus, työsuojelu, 
työterveyshuolto

STM

Terveelliset 
ravintotottumukset ja uni

STM

Hyvinvoinnin johtaminen, 
työhyvinvointi

TEM, STM

Työelämän kehittäminen, 
työllisyys

TEM

Taulukko 6. Fyysisen aktiivisuuden ja työkyvyn edistäminen 
poikkihallinnollisena kokonaisuutena. 
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7.1.1 Fyysisellä aktiivisuudella on runsaasti 
hyödyntämätöntä potentiaalia
Muutokset toimintakyvyssä ja terveydessä heijastuvat työ-
kykyyn – terveyden heikkeneminen luo uhan työkyvylle. 
Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja julkisen talouden 
kestävyyden kannalta ratkaisevaa on se, että mahdollisim-
man moni työikäinen on työssä terveenä ja työkykyisenä. 
Työkyvyttömyys on merkittävin työuraa lyhentävä tekijä. 
Suomalaisten työuria lyhentävät erityisesti tuki- ja liikunta-
elinvaivat (34 %), mielenterveyden ongelmat (29 %) sekä ve-
renkiertoelimistön sairaudet (7 %) (Eläketurvakeskus 2018). 

Tukemalla työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta voidaan sekä 
vähentää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrää että edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä että so-
siaalista toimintakykyä ja säilyttää työkyky pitkälle eläke-
vuosiin asti.

7.1.2 Yhteistyökumppanit erityisesti 
työkykyriskialoilta
KKI-ohjelma suuntaa toimenpiteensä erityisesti toimialoille, 
joiden henkilöstöryhmien työ- ja toimintakyky ovat vaarassa 
heikentyä. Toimialoissa on mukana sekä naisvaltaisia aloja, 
kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoala ja miesvaltaisia aloja, 
kuten logistiikka- ja metalliala. Esimiehiä ja johtoa tavoi-
tetaan edellä mainittujen alojen lisäksi teollisuus-, energia-, 
liikenne- ja infrastruktuurialoilta. Lisäksi kehittämishank-
keita on kohdennettu useiden eri toimialojen mikro- ja pk-
yrityksille. 

Yhteistyöverkoston rooli on keskeinen. Yhteistyö kump-
paneina on työelämätoimijoita, kuten ammattiliittoja, jot-
ta asian merkitys vahvistuisi sekä työntekijöiden että työn-
antajien puolelta ja jotta toimenpiteet leviäisivät edelleen 
toimialan työpaikoille. Lisäksi yhteistyökumppanit tavoit-
tavat merkittävästi omien kanaviensa kautta niin johtoa ja 
esimiehiä kuin henkilöstöäkin.

Työpaikat ovat keskeisessä asemassa kohderyhmän tavoit-
tamisessa. Toimenpiteiden suunnittelussa painotetaan sitä, 
miten fyysisen aktiivisuuden, terveellisten ruokailu- ja uni-
tottumusten edistäminen sekä aktiivinen työmatkaliikku-
minen juurtuisivat osaksi työpaikkojen toimintakulttuuria. 

7.1.3 Ne miehet
Viimeisen kymmenen vuoden ajan fyysisesti huonokun-
toisten miesten aktivoiminen on ollut yksi KKI-ohjelman 
painopisteistä, joka on nyt osa Toimintakykyä työelämään 

-kokonaisuutta. SuomiMies seikkailee -kampanja on luonut 
pysyvää toimintakulttuuria työikäisten terveytensä kannalta 
liian vähän liikkuvien miesten aktivoimiseksi. Tavoitteena 
on ollut herättää miesten kiinnostus omaa liikkumista ja 
hyvinvointia kohtaan. Kampanjaa kantaa huumori, rento 
ote elintapamuutoksiin ja matala kynnys liikunnan aloit-
tamiseen. SuomiMies seikkailee on edistänyt liikunnallista 
tasa-arvoa kohdentumalla miehille. 

7.2 Toimintakykyä työelämään 
-kokonaisuuden päämäärä

Toimintakykyä työelämään -kokonaisuuden päämääränä 
vaikuttaa työelämän toimintakulttuuriin fyysisen aktiivisuu-
den ja siten työkyvyn edistämiseksi: työyhteisöt ymmärtä-
vät fyysisen aktiivisuuden ja terveellisten elintapojen olevan 
työkykyä edistävä ja ylläpitävä avaintekijä ja toteuttavat sys-
temaattisia toimenpiteitä asian edistämiseksi. 

7.3 Työelämätoimien kohderyhmät ja 
tavoitteet  

Työelämätoimijat 
• Tavoitteena yhteistyö valtakunnallisten kumppaneiden 

kanssa, joiden avulla vahvistetaan työkykyä ja terveyttä 
lisäävien toimintatapojen leviämistä ja juurruttamista 
työpaikoille.

Työyhteisöt Johto, esimiehet  
• Hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen työpai-

kalla   
• Fyysistä aktiivisuutta lisäävät toimenpiteet, joilla tue-

taan henkilöstön työ- ja toimintakykyä 
• Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan henkilöstön 

fyysisen työkyvyn edistäminen ja ylläpito 

Henkilöstö 
• Herättää kiinnostus liikkumista ja omaa hyvinvointia 

kohtaan sekä parantaa työssäjaksamista

Toimintakykyä työelämään toteuttaa Muutosta liikkeellä 
-strategian linjauksia ja sisältää työ- ja elinkeinoministeriön 
Työelämä 2020 -hankkeelle tehdyt neljä yhteistyölupausta:
1. Fyysistä aktiivisuutta edistävien toimintamallien levit-

täminen yhteistyössä työikäistä väestöä tavoittavien or-
ganisaatioiden kanssa

2. Yhteistyö toimialaliittojen kanssa yksilön hyvinvoinnin 
ja/tai työyhteisön hyvinvointiohjelmien edistämiseksi
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3. Työmatkaliikunnan lisääminen
4. Liikunnan aluejärjestöt ELY-keskusten Työelämä 2020 

-alueverkostoissa

Arkiliikunnan edistäminen, liikkumisen olosuhteet ja ak-
tiiviset työmatkat kävellen ja pyöräillen kuuluvat kokonai-
suuteen (tarkemmin luvussa 9). Työttömät huomioidaan 
erityisesti liikuntaneuvonnan palveluketju -kokonaisuudes-
sa sekä hanketoiminnassa. Tämän ohella hankeseurannan 
avulla kootaan tietoa työelämähankkeista toimintamallien 
juurruttamiseksi ja kehittämiseksi.

7.4 Toimintakykyä työelämään 
-kokonaisuuden keinot

KKI-ohjelma vaikuttaa työelämän toimintakulttuuriin 
(kuvio 7) fyysisen aktiivisuuden ja työkyvyn edistämiseksi 
seuraavien keinojen avulla:

1. Verkostotyö valtakunnallisten kumppaneiden 
kanssa esimerkiksi tietyllä toimialalla. Verkostotyö 
KKI-ohjelman avustamissa kehittämishankkeissa. 
Yhteistyö eri ministeriöiden kanssa (LVM, TEM, 
STM, OKM, YM, MMM). 

2. Tietoa työpaikoille. KKI-ohjelma tarjoaa perustieto-
paketin, jolla työpaikan johto ja esimiehet pääsevät 
liikkeelle henkilöstön fyysisen kunnon ja työkyvyn 
edistämiseksi.

3. Työyhteisöjen on mahdollista hakea taloudellista 
tukea toimintaan, jolla edistetään erityisesti tervey-
tensä kannalta vähän liikkuvien työkykyä ja fyysistä 
kuntoa. Hankkeiden avulla kootaan tietoa työelämä-
hankkeista toimintamallien kehittämiseksi ja juurrut-
tamiseksi.

4. KKI kohdentaa toimenpiteensä toimialoihin, joissa 
on merkittäviä työkykyriskejä ja joihin on mahdol-
lista vaikuttaa fyysisen aktiivisuuden ja terveellisten 
ruokailutottumusten keinoin.

5. KKI tarjoaa omissa seminaareissaan ja koulutuk-
sissaan osioita, joissa käsitellään fyysistä kuntoa ja 
työkykyä. KKI tekee yhteistyötä toimijoiden kanssa, 
joiden koulutussisällöissä on a) esimiehille ja johdolle 
suunnattuja sisältöjä hyvinvoinnin / fyysisen kunnon 
edistämisestä ja b) työntekijän oman fyysisen kun-
non, työkyvyn ja palautumisen aiheista.

6. KKI toteuttaa työyhteisöille suunnattuja kampan-
joita, kuten Porraspäivät. KKI tuottaa kohdennettua 
viestintää (toimijat, esimiehet, työtekijät) yhteistyö-
kumppaneiden ja hankkeiden kanssa.

Kuvio 7. Työelämän toimintakulttuuriin vaikuttaminen.

Tietoa työpaikoille

Koulutussisällöt

Hanketuki

Kohdennetut toimenpiteet 
työkykyriskialoille

Verkostotyö

Kampanjat, 
kohdennettu viestintä

• Mistä kyse
• Mitä, miten

• muiden ja meidän

• Valtakunnalliset kumppanit
• Hankkeet

Työelämän 
toimintakulttuuriin 

vaikuttaminen
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7.5 Toimenpiteet yhteistyöverkoston ja 
työelämätoimijoiden kanssa

Työelämä 2020 -hanke
Työelämä 2020 -hanke (TE2020) edistää työelämästrategian 
toteutumista. Verkostohanke kokoaa eri toimijoiden työelä-
män kehittämiseksi tekemää työtä yhteen, jotta työpaikat 
löytäisivät tarvitsemansa tuen ja palvelut entistä helpom-
min. KKI on yksi hankkeen toimijakumppaneista ja tuo 
osaamista ja kumppanuutta verkostoon sekä työpaikoille 
työhyvinvointi- ja terveysosioon. 

Liikunnan aluejärjestöt/ELY-alueverkostot
Liikunnan aluejärjestöt ovat keskeisessä roolissa KKI:n toi-
menpiteiden alueellisessa toteutuksessa. Esimerkiksi valta-
kunnalliset kiertueet toteutetaan yhteistyössä Liikunnan 
aluejärjestöjen kanssa.  

KunTeko – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma
KunTeko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopi-
jajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan unionin yhtei-
nen valtakunnallinen hanke. Ohjelma tarjoaa kuntaorga-
nisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten 
hallintaan. KKI on mukana hankkeen oppimisverkostossa. 
KKI välittää verkostolle ajankohtaista tietoa työikäisten fyy-
sistä aktiivisuutta ja terveellisiä elintapoja lisäävistä keinoista 
sekä KKI-ohjelman tarjoamista tukimuodoista. 

Keva
KKI-ohjelman Matka hyvään kuntoon -vuosien 2016–
2017 jälkeen yhteistyö Kevan kanssa jatkui Kevan oman 
henkilöstön fyysisen kunnon ja työkyvyn osalta Helsingin 
Kaisaniemessä 22.8.2018 pidetyn rekkakiertueen mittaus-
päivän muodossa.

Ammattiliitot
Ammattiliitoilla on kasvava kiinnostus terveyttä ja työky-
kyä kohtaan. Tavoitteena on levittää fyysistä aktiivisuutta, 
terveellisiä elintapoja ja työkykyä lisääviä toimintatapoja 
ammattiliittojen toimintakulttuuriin sekä edelleen työpai-
koille ja työntekijöille. Ammattiliittojen kautta tavoitetaan 
esimerkiksi työpaikkojen luottamus- ja työsuojeluhenki-
löitä, jotka ovat avainasemassa tuomassa henkilöstön ääntä 
kuuluviin suunniteltaessa työyhteisön kehittämistoimen-
piteitä. 

Yhteistyö on painottunut työntekijäjärjestöjen kanssa vies-
tintää ja koulutukseen. Suosittuja ovat olleet Kehon kun-
toindeksi -mittaukset ja palauteluennot liiton järjestämissä 
koulutus- tai hyvinvointipäivissä. KKI:n rekan pysähdyspäi-

vä 22.8. Helsingin Kaisaniemessä oli suunnattu ammattiliit-
tojen omalle henkilöstölle sekä Kevan henkilöstölle.

Teollisuusliitto 
Monivuotinen yhteistyö Teollisuusliiton kanssa jatkui 
Työympäristö -seminaarin merkeissä, jossa KKI toteutti 
Fyysinen kunto ja työkyky -teemalla Kehon kuntoindeksi 
-mittaukset työsuojeluvaltuutetuille. 

Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto
AKT:n kanssa toteutettiin kuljetusalan ammattilai-
sille suunnatut huoltoasemapäivät 7. –9.5. 2018 ABC 
Hirvaskankaalla. Kuljettajille oli tarjolla maksuttomat 
Kehon kuntoindeksi -mittaukset sekä opastusta liikun-
ta- ja ravitsemusasioista. KKI:n rekka pysähtyi 10. –11.8. 
Härmässä PowerTruck-messuilla, jossa ammattikuljetta-
jat pääsivät mittauttamaan oman kuntonsa. PowerTruck-
päivien toteutuksessa oli AKT:n ohella mukana Selkäliitto 
kertomassa selän terveydestä. Ammattikuljettajat pitivät 
mittauksia heille sopivana keinona saada omasta tervey-
destä ja kunnosta tietoa. 

Palvelualojen ammattiliitto PAM
Mukana oman henkilöstön työkyvyn ja fyysisen kun-
non osalta KKI:n rekan pysähdyspäivässä 22.8. Helsingin 
Kaisaniemessä. 

Teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuuriala
Teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialan esimie-
hille suunnattu kiertue toteutettiin yhteistyössä ABB Oy:n 
kanssa touko–kesäkuussa 25 paikkakunnalla. Tarkemmin 
luvussa 7.7.  

Sosiaali- ja terveysala
Fyysisen kunnon ja työkyvyn edistäminen seitsemässä sai-
raanhoitopiirissä. Tarkemmin luvussa 7.6. 

7.6 Työyhteisöihin suuntautunut kiertue

KKI-ohjelman työyhteisöihin kohdentuva kiertue toimi 
työkaluna fyysisen kunnon ja työkyvyn merkityksen vah-
vistamisessa työkykyriskialoille. Kiertueella huomioitiin 
seuraavat alat: 

• sosiaali- ja terveysala 
• kuljetus- ja logistiikka-ala
• varasto- ja rahdinkäsittely 
• metalliala
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Työyhteisöihin suuntautuneen rekkakiertueen aikataulu ja 
osallistujamäärät, yht. 3 857 (taulukko 7).  

Rekkakiertueen osalta toimintatapaa ja tuloksia käsitellään 
tarkemmin sairaanhoitopiirien osalta, koska ne muodos-
tavat suuremman yhtenäisen kokonaisuuden. Toteutus oli 
samantyyppinen myös muiden pysähdyskohteiden osalta.

7.6.1 Sairaanhoitopiirit
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tavoitettiin seitsemästä eri 
sairaanhoitopiiristä, jotka olivat
• Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
• Kainuun Sote
• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
• Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.  

KKI-ohjelma kannusti sairaanhoitopiirejä sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymiä fyysistä aktiivisuutta ja ter-
veellisiä elintapoja lisääviin toimenpiteisiin, joilla tuetaan 
henkilöstön työ- ja toimintakykyä. Liikunnan aluejärjestö-

jet olivat mukana suunnittelussa sekä toteutuksessa. 
Sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät sitoutuivat mukaan 
siten, että mukana oli muun muassa johto, työterveys-
huolto sekä työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä 
VESOTE-hankkeen vastuuhenkilöitä.

Toiminnan suunnittelu aloitettiin keskustelemalla työ-
hyvinvointivastaavan, henkilöstöhallinnon sekä työ-
terveyshuollon edustajien kanssa henkilöstön fyysisen 
aktiivisuuden ja työkyvyn tukemisesta. Hyvänä ma-
teriaalina keskustelun avauksissa toimi Matka hyvään 
kuntoon -kampanjan 2016–2017 tuore infograafi, jossa 
esiteltiin noin 20 000 työikäisen fyysisen kunnon, työ-
kyvyn ja uupumuksen tulokset. Infograafi julkaistiin 
Liikkuen läpi elämän -seminaarin yhteydessä maalis-
kuussa 2018.

Sairaanhoitopiirissä toteutettiin fyysisen kunnon mit-
tauspäivä, joka toimi yhtenä tärkeänä pohjatietona 
tulevien toimenpiteiden suunnittelussa henkilöstöky-
selyjen ja sairauspoissaolojen ohella. Tavoitteena oli hy-
vinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen työpaikalla. 
Sairaanhoitopiirit ovat suuria organisaatioita, joissa on 
olemassa vastuuhenkilöt ja rakenteet työhyvinvointiin 
ja sujuvat kanavat työterveyshuoltoon. Pohjatyö fyy-
sisen kunnon ja työkyvyn näkökulmasta oli siten ole-
massa, mutta vaati konkreettisen suunnitelman ja käy-

tännön toimenpiteet. 

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan henkilöstön osal-
ta tärkeää oli, että he saivat tietoa ja kannustusta omien elin-
tapojensa tueksi ja mahdollisuuden ohjautua seurantaan ja/
tai yksilöohjaukseen ja ryhmiin. Toimijoina ketjussa olivat 
sairaanhoitopiirin ohella työterveyshuolto sekä liikuntaa ja/
tai liikuntaneuvontaa tarjoavat toimijat. 

7.6.2 Sairaanhoitopiirien henkilöstön fyysinen kunto, 
työkyky ja uupumus
Fyysisen kunnon mittauspäivää markkinoitiin muun muas-
sa työterveyshuollon, työsuojelun, työhyvinvoinnin, sähkö-
postin ja intran välityksellä. Mittausrekka pysähtyi sairaalan 
lähistölle tai pihalle. Mittauksiin sai käyttää työaikaa osassa 
organisaatioista, mikä näkyi näissä suurempana osallistuja-
määränä. Oma kunto kiinnosti kaikkiaan 2 689 sairaanhoi-
topiirien työntekijää. 

Tulokset tiiviisti:
• Oman kuntonsa mittauttaneista 89 prosenttia oli naisia
• 40 prosenttia punaisella: Kaikista osallistujista 6 prosen-

Ajan-
kohta

Paikka Osallistuja-
määrä

Pe 10.8. PowerTruck, Härmä 165

La 11.8. PowerTruck, Härmä 196

Ma 13.8. Rovaniemi, Lapin sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymä

262

Ti 14.8. Oulu, Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri ja Oulun kaupunki

272

Ke 15.8. Kajaani, Kainuun sote 287

To 16.8. Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

277

Pe 17.8. Tampere, metallialan yritykset 120

Ma 20.8. Mikkeli, Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä 

415

Ti 21.8. Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymä

735

Ke 22.8. Helsinki, yhteistyökumppanit: 
Keva, AKT, Teollisuusliitto ja PAM

240

To 23.8. Vantaa, Keskon varasto 447

Pe 24.8. Turku, Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiiri

441

Taulukko 7. Työyhteisökiertueen 2018 aikataulu ja 
osallistujamäärät. 
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tilla on heikko ja 34 prosentilla huolestuttava fyysinen 
kunto (Kehon kuntoindeksi).

• Mitä huonompi fyysinen kunto, sitä heikompi työky-
ky ja enemmän koettua uupumusta ja sama toisinpäin.

• Oma-arvio työkyvystä oli pääsääntöisesti positiivinen: 
68 prosenttia arvioi työkykynsä hyväksi ja 13 prosenttia 
erinomaiseksi.

• Naiset kokevat selvästi enemmän uupumusta kuin mie-
het. Usein työpäivän jälkeen kohtuuttoman uupuneeksi 
itsensä koki 17 prosenttia ja silloin tällöin 38 prosenttia 
naisista. 

• Uupumuksen kokeminen oli yhteydessä heikkoon fyy-
siseen kuntoon, mutta myös vuorotyöhön. Yhdessä sai-
raanhoitopiirissä tulokset koottiin erityisesti vuorotyön 
näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että päivätyötä teke-
vät ovat fyysisesti huonokuntoisempia kuin vuorotyön-
tekijät, mutta vuorotyöntekijät kokevat selvästi enem-
män uupumusta kuin päivätyöntekijät. 

• Sairaanhoitopiirit saivat omat tuloksensa koko työyh-
teisöstä, yksiköittäin tai vuorotyö/päivätyö -jaottelulla. 
Tulokset koottiin työtekijöiden suostumuksella.  

Kokemukset yhteistyöstä sairaanhoitopiirien kanssa olivat 
erittäin positiivisia ja mikä tärkeintä, toiminta poiki jatkoa. 
Fyysisen kunnon mittausten jälkeen henkilöstöä ohjattiin 
työterveyshuollon toimesta yksilölliseen elintapaohjaukseen, 
liikunnalliseen ryhmätoimintaan, painonhallintaan tai työ-
paikalla toteutettiin muita työsuojelu- tai työhyvinvointitoi-
menpiteitä henkilöstön fyysisen kunnon ja työkyvyn eteen. 

7.6.3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito piiri 
edelläkävijänä
KKI-ohjelman rahoittama kolmivuotinen 2015–2018 
Pohjois-Poh jan maan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kehittä-
mishanke Työ paikalta terveyttä elämään – itseään ja orga-
nisaatiota johtamalla toimi yhtenä esimerkkinä muille sai-
raanhoitopiireille, miten tuki- ja liikuntaelinterveyttä voi 
parantaa, työkykyä ylläpitävää liikuntaa lisätä ja työn kuor-
mittavuutta vähentää palauttavan liikunnan avulla. 

PPSHP:n hankkeessa selvitettiin työntekijöiden fyysisiä voi-
mavaroja, työssä kuormittumista ja työkykyä ylläpitäviä ja 
terveyttä edistäviä elintapoja. Lisäksi tavoitteena oli kehittää 
koko organisaation toimintakulttuuria työntekijöiden kan-
nustamiseen terveyttä ja työkykyä edistäviin elintapoihin. 

Hankkeen yhtenä päätuloksena oli tuki- ja liikuntaelinsai-
rauspoissaolojen väheneminen. Tulosalueen kaikista sai-
rauspoissaoloista oli työterveyshuollon tuottaman diag-

noosiperusteisen raportin mukaan vuonna 2014 tuki- ja 
liikuntaelinoireista ja sairauksista aiheutuvia 39 prosenttia 
(13 240 päivää) ja vuonna 2017 35,9 prosenttia (10 332 päi-
vää). Hankkeen aikana sairauspoissaolot vähenivät 2 908 
päivää. Kun yhden sairauspoissaolopäivän hinta on 300 eu-
roa, sairauspoissaolopäivien vähentyminen tuotti säästöä 872 
400 euroa.

7.7 Esimiehille ja johdolle suunnattu kiertue 
Turvallisesti ja kunnossa kaiken ikää

Teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialan esimie-
hille suunnatulla kiertueella KKI toi esille fyysisen aktiivi-
suuden, aktiivisen työmatkaliikkumisen sekä terveellisten 
ruokailu- ja unitottumusten huomioimisen työkykyä edis-
tävänä avaintekijänä. Kiertuetta varten valmistettiin kaksi 
materiaalia asioiden puheeksiottoon: 1) Työpaikan tärkein 
pääoma on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva henkilöstö 
sekä 2) Esimies, voit vaikuttaa työmatkoihin. Lisäksi käy-
tössä oli Matka hyvään kuntoon- kampanjan tuloksista laa-
dittu infograafi. Esimiehet pääsivät mittauttamaan fyysistä 
kuntoaan ja saavat tietoa siitä, mitä työpaikalla voi tehdä 
ko. asioiden edistämiseksi.

Turvallisesti ja kunnossa kaiken ikää -kiertue toteutettiin 
yhteistyössä ABB Oy:n kanssa, minkä ohella paikkakunta-
kohtaisesti mukana olivat Liikunnan aluejärjestöt. 

Turvallisesti ja kunnossa kaiken ikää -kiertue pysähtyi 25 
paikkakunnalla touko-kesäkuussa (taulukko 8):
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7.8 Toimintakykyä työelämään -materiaaleja

Uudet materiaalit
• Infograafi: Matka hyvään kuntoon -kampanjan tu-

lokset: fyysinen kunto ja työkyky sekä niihin liittyvät 
taustatekijät

• Työpaikan tärkein pääoma on henkisesti ja fyysisesti 
hyvinvoiva henkilöstö -esite

• Esimies, voit vaikuttaa työmatkoihin -esite 

SuomiMies seikkailee
• uusittu suomimies.fi-sivusto ja sen markkinointi työ-

yhteisöille sekä mieskohderyhmälle
• Suomalainen mies vastasi sekkailukutsuun. SuomiMies 

seikkailee -kampanjan yhteenvetoraportti valmistui.

7.9 Porraspäivät

Porraspäivät on työyhteisöille suunnattu kampanja, jonka 
tavoitteena on herätellä pieniin, jokapäiväisiin valintoihin 
oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Kampanjaviikon aikana 
kannustetaan käyttämään portaita hissin sijaan muun mu-
assa erilaisin portaiden läheisyyteen kiinnitettävin materi-
aalein. Kampanjaviikkoa vietetään vuosittain marraskuussa 
ja vuonna 2018 kampanjaviikko oli 5.–11.11.

Porraspäiviä on vietetty vuodesta 2008 lähtien. Kampanjaa 
on toteuttanut aiemmin Pfizerin Maailman tervein kansa 
2015 -hanke. Kampanja siirtyi vuonna 2014 KKI-ohjelman 
koordinoimaksi. Maailman tervein kansa 2015 -hanke oli 
mukana kampanjassa vuoteen 2015 saakka. Porraspäivien 
visuaalisen ilmeen sekä kampanjamateriaalit on suunnitellut 
Kotisaari Graphic Management Oy. Porraspaivat.fi-verkko-
sivut on toteuttanut Valu Digital Oy.

Kampanjaan ilmoittauduttiin verkkosivuilla olevalla lo-
makkeella. Verkkosivuilta oli ladattavissa maksutta kaik-
ki kampanjan materiaali, kuten julisteet ja kannustetekstit 
portaisiin.

Vuonna 2018 Porraspäiviin osallistui verkkosivujen ilmoit-
tautumisten mukaan 380 työyhteisöä. Porraspäiviä vietetään 
usein myös ilman verkkosivujen kautta ilmoittautumista, 
jolloin todellista kampanjassa mukana olleiden yritysten ja 
organisaatioiden määrää on haastavaa arvioida.

Porraspaivat.fi-sivustolla oli ajalla 1.11.–30.11.2018 yhteensä 
9 017 yksilöityä vierailua ja sivukatseluja oli yhteensä 11 278. 

Viikko 20 Pohjois-Suomi

Ma klo 08:00 Sotkamo Terrafame

klo 14:00 Kajaani Renforsin Ranta

Ti klo 08:00 Kemijärvi Koillis-Lapin Sähkö

klo 14:00 Rovaniemi SLO

Ke klo 08:00 Tornio Outokumpu

klo 14:00 Kemi Stora Enso

To klo 08:00 Oulu Stora Enso

klo 14:00 Raahe SSAB

Pe klo 08:00 Kokkola ABB

klo 14:00 Vaasa ABB

Viikko 21 Itä-Suomi

Ma klo 08:00 Äänekoski Metsä Board

klo 14:00 Kuopio Toivala

Ti klo 08:00 Imatra Tainionkoski

klo 14:00 Lappeenranta ABB

Ke klo 08:00 Heinola Fluting

klo 14:00 Kouvola Koskela

To klo 08:00 Kotka Sunila

klo 14:00 Porvoo Kilpilahti

Pe klo 08:00 Tampere ABB

klo 14:00 Jämsä Jämsänkoski

Viikko 22 Etelä-Suomi

Ma klo 08:00 Rauma UPM

klo 14:00 Turku Turku Energia

Ti klo 08:00 Helsinki Messukeskus

klo 14:00 Helsinki Messukeskus

Ke klo 08:00 Helsinki Messukeskus

klo 14:00 Helsinki Messukeskus

To klo 08:00 Helsinki Messukeskus

klo 14:00 Helsinki Messukeskus

Pe klo 08:00 Harjavalta Teollisuuspuisto

klo 14:00 Pori Metallikylä

Taulukko 8.  Turvallisesti ja kunnossa kaiken ikää -kiertueen 
aikataulu.
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Käyttäjiä oli 4 791, joista uusia oli 4 484 (85,3 %). Palaavia 
käyttäjiä sivustolla oli 775 (14,7 %). Suurin osa sivustolla vie-
railleista (1 901 istuntoa) tuli sivustolle suoraan verkkosivuo-
soitteella. Viittaavassa liikenteessä tultiin pääosin Googlen (1 
254 istuntoa) ja Facebookin (645 istuntoa) kautta. 

Selvä kävijäpiikki Porraspäivät.fi-sivustolla oli kampanjan 
alkamispäivänä 5.11.2018, kun sivustolla vierailtiin 1 468 ker-
taa. Välitön poistumisprosentti oli 56,38 prosenttia, istun-
non keskimääräinen kesto lähes kaksi minuuttia ja sivustolla 
vierailleet kävivät keskimäärin kahdella sivulla. Etusivun (6 
230 katselua, 55,24 %) lisäksi eniten katselukertoja saivat 
Materiaalit-alasivu (2 254 katselua, 19,99 %) sekä Mukana 
Porraspäivissä -alasivu (1 079 katselua, 9,57 %).

Porraspäivien Facebook-sivustolla oli vuoden 2018 vuoden 
loppuun mennessä 1 104 tykkäystä (päivitetty 3.1.2019), 
mikä on 108 tykkääjää enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. 

7.9.1 Porraspäivien materiaalit

7.9.2 Porraspäivien markkinointi, viestintä ja 
sosiaalinen media

Tietoa Porraspäivät-kampanjasta levitettiin yhteistyöverkos-
ton kautta esimerkiksi sähköpostitse ja uutiskirjeellä sekä 
KKI-ohjelman omien kanavien kautta.

Kampanjan maksullinen mainonta koostui radiomainon-
nasta, HR-ammattilaisten uutiskirjepaikasta sekä mainok-
sista sosiaalisessa mediassa.

Radiomainonnan toteutuksesta vastasivat RadioMedia ja 
tuotantoyhtiö Massive Helsinki, joista jälkimmäinen toteut-
ti radiospotit. Radiospotit kuuluivat viikoilla 43–45 neljällä 
radiokanavalla: SuomiPOP, NOVA, Radio Aalto ja Radio 
Rock. Viikolla 43 toistoja oli kanavilla 25 kpl, viikolla 44 25 
kpl ja kampanjaviikolla 45 5 kpl per kanava.  

Ajalla 8.10.–6.11.2018 Instagramissa näkyi mainos, jon-
ka kautta mainostettiin Porraspäiviin ilmoittautumista ja 
lisättiin kampanjan näkyvyyttä. Markkinointia klikkasi 
261 käyttäjää ja mainos tavoitti yli 20 800 käyttäjää. Myös 

Facebookissa näkyi mainos ajalla 15.10.–
6.11., joka tavoitti 18 603 käyttäjää.

Porraspäivät tavoitti laajalti käyttäjiä myös 
Twitterissä. #Porraspäivät-tunnisteella 
saavutettiin yli 62 500 käyttäjätiliä ja 
kokonaisarvio twiittien tavoittavuudes-
ta oli korkeimmillaan yli 91 500 käyttä-
jää. #Porraspäivät-tunnisteella twiitattiin 
100 kertaa. Ahkerin twiittaaja kampan-
jaan osallistuneista oli Ilmarinen, jonka 
twiitit keräsivät 12 500 näyttöä.

Vuonna 2018 Porraspäivät sai hyvin me-
diahuomiota. Radiohaastatteluja tehtiin 
kolme kappaletta ja Yle teki kampanjasta 
jutun verkkojutun. Mediaosumia tuli yh-
teensä 51 kappaletta, mikä on 21 osumaa 
enemmän kuin vuonna 2017. 

Kampanjan printtimateriaalit:

  Määrä  Painopaikka

Porraspäivät-kortti 5 000 kpl  Kirjapaino Kari

Tulostettavat materiaalit:

Juliste   6 erilaista  Kotisaari Graphic Management Oy

Porraskannusteet  Useita erilaisia KKI-toimisto

Taukojumpat 6 erilaista  Kotisaari Graphic Management Oy

Muut materiaalit:

Verkkobannerit 2 erilaista  Kotisaari Graphic Management Oy

Radiospotit 2 erilaista  RadioMedia / Massive Helsinki

Somekuvat ja -bannerit 17 erilaista Kotisaari Graphic Management

Taulukko 9.  Porraspäivien materiaalit
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7.10 Työelämähankkeet

KKI-ohjelman hanketuen yhtenä painopistealueena on 
työyhteisöjen liikuntaa ja terveellisiä elintapoja tukevat 
toimintamallit. Hankkeiden toiminnassa painotetaan laa-
ja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välil-
lä. Tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen tuoma toimin-
ta osaksi järjestävän tahon/tahojen normaalia toimintaa. 
Seuranta ja arviointi sekä tiedon ja kokemusten levittä-
minen myös muiden käyttöön ovat olennainen osa KKI-
kehittämishankkeita. Työelämään liittyviä kehittämishank-
keita oli kuusi vuonna 2018:
• Pääkaupungin Selkäyhdistys ry:n Mun Elämä – My 

Life
• Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n Liikettä 

Lahden alueen yrittäjille
• Gardner Denver Oy:n Breaking Wall
• Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Kampa – Hyvin-

vointia parturi-kampaajalta
• Etelä- Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Oppien aktii-

viseen arkeen!
• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Työpaikalta ter-

veyttä elämään – itseään ja organisaatiota johtamalla

7.11 Työmatkaliikunnan edistäminen

KKI-ohjelman tavoitteena on tukea kehittämistoimia käve-
lyn ja pyöräilyn edistämiseksi osana työikäisten arki- ja työ-
matkaliikuntaa. Kävely ja pyöräily kytkeytyvät osaksi liikku-
misen ohjausta, jossa ympäristön, yhteiskunnan ja kestävän 
kehityksen kannalta suotuisia kulkumuotoja edistetään liik-
kumisen suunnittelun, viestinnän ja palvelujen avulla.  

KKI edistää työmatkaliikkumista olemalla mukana Fiksusti 
töihin -hankkeessa yhteistyössä Liikenneviraston, Helsingin 
seudun liikenteen, Liikenneturvan ja Motivan kanssa, tuke-
malla taloudellisesti työmatkaliikkumisen kehittämishank-
keita sekä tuottamalla tukimateriaalia. Lisää tarkemmin lu-
vussa 9.5.
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8 Liikkujan Apteekki -konsepti

Liikkujan Apteekki -konsepti on vakiintunut apteekkien 
terveyttä ja hyvinvointia tukeva palvelu, johon oli rekis-
teröitynyt toimintavuonna 198 Suomen Apteekkariliiton 
jäsenapteekkia. Lisäystä vuoteen 2017 oli 18 apteek-
kia. Konseptia toteuttaa KKI-ohjelma, Hengitysliitto ja 
Apteekkariliitto alueellisina kumppaneinaan Liikunnan 
aluejärjestöt. Konseptia kehittää ja arvioi Liikkujan 
Apteekki -työryhmä, jossa on jäseniä edellä mainituista 
organisaatioista. 

Apteekkariliiton vuonna 2018 käynnistyneeseen Uusi 
Apteekki -ohjelmaan on kirjattu terveyden edistämisen ja 
terveyserojen kaventamisen ehdotukseksi asiantunteva ja 
kattava neuvontatyö matalan kynnyksen palveluna, ja täs-
tä esimerkkinä mainitaan Liikkujan Apteekki -konsepti. 
Apteekkariliitto on nimennyt Terveysliikuntaa apteekkei-
hin – Liikkujan Apteekki -konseptin yhdeksi apteekkien 
asiantuntijapalveluksi vuodesta 2016 lähtien. 

8.1 Apteekki – matalan kynnyksen 
neuvontapiste

Liikkujan Apteekki on tukemassa yhä näkyvämmin asiak-
kaan itsehoitoa ja monipuolistamassa apteekkien neuvon-
tapalvelua. Apteekki on luotettava ja asiantunteva paikka 
saada tietoa liikunnasta lääkehoidon tukena ja se toimii 
hyvin myös paikallisen liikuntatarjonnan ja -neuvonnan 
viestittäjänä.

Liikkujan Apteekki -konseptin tavoitteena on, että apteekit 
ovat vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yh-
teistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvon-
nan palveluketjua. Apteekki toimii liikunnan ja aktiivisen 
arjen puheeksiottajana, herättää asiakkaan mielenkiinnon 
liikunnallisuutta kohtaan ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. 
Käytännössä Liikkujan Apteekki tarjoaa perustietoa liikun-
nan hyödyistä, liikkumattomuuden haitoista ja ohjaa asiak-
kaita kunnan liikuntaneuvonnan tai liikuntaharrastuksen 
pariin. Apteekista saa neuvoja ja materiaalia myös omatoi-
misen arkiliikunnan tueksi.

8.2 Keskeisimmät Liikkujan Apteekki 
-toimenpiteet

Vuonna 2018 Liikkujan Apteekki -konseptissa kehitettiin 
erityisesti moniammatillisia liikuntaneuvonnan palveluket-
juja. KKI:n kehittämishankkeissa ja VESOTEn alueellisissa 
toimenpiteissä apteekit olivat vahvasti mukana. Apteekit 
osallistuivat VESOTE-hankkeen elintapaohjauksen koulu-
tuksiin ja olivat/ovat mukana elintapaohjauksen paikallis-
verkostoissa. Yhteistyö apteekkien ja terveystoimen välillä 
lisääntyi ja apteekki mielletään aikaisempaa enemmän ter-
veyden edistämisen ja hyvinvoinnin asiantuntijoiksi. 

ONNISTUMISET 2018

• 196 Liikkujan Apteekkia

• Päijät-Hämeessä pilotti Liikkujan Apteekki 

-mentoroinnista

• Liikkujan Apteekki -koulutuspäivä yhteistyössä 

Farmasian oppimiskeskuksen ja Apteekkariliiton 

kanssa

 

ODOTETTAVISSA 2019

• Liikkujan Apteekki -paikallisverkostojen 

voimistuminen sekä Liikkujan Apteekki -koulutusten 

määrän kasvu
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8.3 Liikkujan Apteekki -koulutus

Liikkujan Apteekki -konsepti ja Farmasian oppimiskeskus  
suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Liikkujan Apteekki 
-tuotteistamiskoulutuksen 25.9.2018, joka sisälsi tietoa 
liikunnan merkityksestä sairauksien hoidossa ja ennalta-
ehkäisyssä, liikuntaan motivoinnista, Liikkujan Apteekki 
-konseptin perusteet sekä kokemuksia konseptin toiminta-
tavoista. Koulutuspäivä antoi eväitä terveyspalvelun kehit-
tää innovatiivisia liikuntapalveluita, joiden avulla esimer-
kiksi vastasairastunut diabeetikko tai hengityssairas saa 
edellytykset liikkumisen lisäämiseen. Koulutus oli suun-
nattu apteekkien liikuntayhdyshenkilöille ja kaikille ai-
heesta kiinnostuneille. Koulutukseen osallistui 16 henkilöä. 

Lisäksi järjestettiin viisi (Joensuu, Lahti, Tampere, Kok-
ko la, Rovaniemi) Liikunta osana arkea -koulutuspäivää 
Liikunnan aluejärjestöjen toimesta. Niissä osallistujamää-
rä oli yhteensä 36. 

Vuonna 2018 jatkui Farmasian oppimiskeskuksen Liikkujan 
Apteekki -verkkokoulutus. Liikkujan Apteekki  -verkko-
koulutus alkoi joka kuukauden ensimmäinen tiistai ja kou-
lutus suoritettiin omaan tahtiin. Koulutukseen osallistui 
77 henkilöä. Lisäksi Apteekkariliitto toteutti yhdessä KKI-
ohjelman kanssa tiivistetyn Liikkujan Apteekki -verkko-
koulutusmateriaalin maksuttomaan käyttöön. 

Edellä mainittujen lisäksi toteutettiin Päijät-Hämeessä 
Liikkujan Apteekkien mentorointipilotti, jossa farmaseutti, 
liikunta-alan opiskelija suoritti harjoittelujakson ohjaten ap-
teekkeja hyödyntämään liikuntateemaa asiakastyössä. Pilotti 
sai hyvän palautteen ja se saanee jatkoa tulevina vuosina.

8.4 Liikkujan Apteekki -verkostotyö

Valtakunnallisten toimijoiden lisäksi konseptin kehittämi-
sessä tärkeitä yhteistyötahoja ovat Liikunnan aluejärjestöt, 
jotka toteuttavat verkostotapaamisia, terveysliikuntakou-
lutuksia ja teemapäiviä. Keskeisiä kumppaneita ovat myös 
kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistykset ja paikalliset 
urheiluseurat.

Keskeisimpänä toimenpiteenä vuonna 2018 olivat Liikkujan 
Apteekin alueelliset verkostopäivät, joita Liikunnan aluejär-
jestöt toteuttavat yhdessä KKI-ohjelman ja Hengitysliiton 
kanssa. Verkostopäiviä järjestettiin kuudella alueella teema-
na konseptin käytännön toimenpiteet, paikallisyhteistyö ja 
vertaisarviointi.  Osallistujat olivat pääsääntöisesti apteek-

kien liikunnan yhdyshenkilöitä.
Liikkujan Apteekit ovat kokeneet paikallisyhteistyön tär-
keäksi osaksi konseptin toimintatapaa. Yhteisiä kampan-
joita, tempauksia, tapahtumia ja mittauspäiviä järjestetään 
niin Liikunnan aluejärjestöjen kuin kuntien terveys- ja lii-
kuntatoimen sekä yhdistysten ja seurojen kanssa. Uusiksi 
kumppaneiksi ovat löytyneet yksityiset kuntosalit ja fysio-
terapiayritykset. Vuoden 2018 aikana apteekit järjestivät 
noin 100 terveysliikuntatempausta yhteistyökumppanien 
kanssa. Liikunnan aluejärjestöjen toteuttamia Liikkujan 
Apteekkien startti- ja mittaus- sekä teemapäiviä järjestet-
tiin 6. Hengitysliiton Lisäaikaa liikunnalle -kampanjas-
sa oli mukana noin 80 apteekkia. Lisäksi apteekit olivat 
mukana toteuttamassa Liikkujan viikon tapahtumia sekä 
Porraspäiviä.

Vuonna 2018 päättyi Hengitysliiton Hengitä & hengästy 
-hanke, jossa tavoitteena oli edistää yli 40-vuotiaiden hen-
gityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa. Hankkeessa 
mallinnettiin hengityssairaan liikkumispolkuja poikkisek-
toraalisten työryhmien kanssa. Työryhmissä oli edustus 
laajasti, myös Liikkujan Apteekeista.  Hankkeessa toteu-
tui liikunnan palveluketjuja hengityssairaille ja toteutettiin 
uutta materiaalia hengityssairaan liikunnan edistämiseen.

8.5 Liikkujan Apteekki esillä

Liikkujan Apteekki terveysliikuntaa edistämässä -teema 
oli esillä liikunnan edistämisohjelmien Liikkuen läpi elä-
män -seminaarissa, Fysioterapiapäivillä, KKI-ohjelman 
Fyysisen kunnon -mittauskiertueella ja TERVE-SOS-
päivillä. Lisäksi terveysliikuntaa apteekkeihin teema sai 
näkyvyyttä useissa VESOTE-tapahtumissa, ja verkostota-
paamisissa. Konseptin toimenpiteet näkyivät vahvasti myös 
Hengitysliiton seminaareissa ja kampanjoissa. Liikkujan 
Apteekki oli esillä Farmasian Päivillä sekä ständillä että lii-
kuttamassa messuyleisöä. Lisäksi teema oli esillä Farmasian 
oppimiskeskuksen teemaseminaarissa Helsingissä. 

Liikunta ja liikunnallinen arki sai näkyvyyttä myös sään-
nöllisen viestinnän kautta, KKI-ohjelman, Apteekkariliiton 
ja Hengitysliiton medioissa. Liikunta ja liikunnallinen arki 
saivat jalansijaa Apteekkariliiton kaikissa kolmessa lehdessä.
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9 Arkiliikunta ja liikkumisen 
olosuhteet

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman olosuhdetyön tavoittee-
na on edistää valtakunnallisesti arjen ympäristöjen kehit-
tämistä liikuntaan suosiviksi.  KKI-ohjelma on aktiivisen 
arkiympäristön ja liikkumisen olosuhteiden asiantuntija-
organisaatio, joka toimii tiedon tuottajana, vahvana ver-
kottajana sekä myöntää taloudellista tukea arkiliikunnan 
kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Asiantuntijana KKI-ohjelman tavoitteena on:
• tukea liikunnan olosuhteisiin liittyvän hanketoimin-

nan kehittämistä, juurruttamista ja neuvoa ongelma-
tilanteiden ratkaisemisessa sekä

• toimia riippumattomana neuvojana niin paikallisesti, 
valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin liikkumisen 
olosuhdetyössä terveyden edistämisen näkökulmasta.

Tiedon tuottajana KKI-ohjelman tavoitteena on:
• parantaa liikkumisen olosuhteisiin vaikuttavan tiedon 

saatavuutta,
• tuottaa tietoja ja koota esiin hankkeissa toteutettuja 

toimintamalleja kehittämistyön tueksi sekä 
• kartoittaa ja kuvailla liikkumisen olosuhteiden nyky-

tilaa niin päätöksenteon tueksi kuin käytännön toi-
minnan toteuttamiseksi.

Verkostotyössä KKI-ohjelman tavoitteena on:
• mahdollistaa, koordinoida ja tuoda esille poikkihal-

linnollisen yhteistyön mahdollisuuksia liikkumisen 
olosuhteiden edistämisessä sekä

• tiedottaa verkostoja toistensa käytännöistä ja mielen-
kiinnon kohteista.

Taloudellisen tuen avulla KKI-ohjelman tavoitteena on:
• mahdollistaa konkreettinen matalan kynnyksen lii-

kuntatoiminta vähän liikkuville sekä
• kehittää pitkäjänteisesti ja laadukkaasti laajempia toi-

mintamalleja kävelyn, pyöräilyn ja luontoliikunnan 
edistämiseksi.

ONNISTUMISET 2018

• Liikenneviraston, AVIen, ELYjen ja Maakuntien 

liittojen kanssa järjestetyt Yhteistyöllä lisää 

kävelyä ja pyöräilyä -koulutukset olivat onnistunut 

esimerkki poikkihallinnollisesta ponnistuksesta 

yhteisen tavoitteen edistämiseksi.

• Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys 

tarjoaa tietoa tuottaa tietoa pyöräilyn olosuhteista 

niin kunnan sisäisten kuin valtakunnallisten 

kehittämistoimien ja päätöksenteon tueksi. 

Selvityksen mukaan moni asia on kehittynyt 

myönteisesti vuodesta 2010, mutta esille nousee 

myös kehittämisenkohteita.  

ODOTETTAVISSA 2019

• Työmatkaliikunnan edistäminen nousee 

vahvemmin KKI-ohjelman toimintojen keskiöön.

• TEHYLI-olosuhderyhmä valmistelee uuden 

toimenpideohjelmansa vuosille 2020–2022, joka 

suuntaa ryhmän yhteistä tekemistä.



54

9.1 TEHYLI-olosuhderyhmän koordinointi

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) 
-olosuhderyhmä edistää poikkihallinnollisesti valtionhal-
linnon eri sektoreiden ja olosuhdeasiantuntijatahojen kes-
ken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveyslii-
kuntaan kannustavaksi. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat 
yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen sekä lähiliikuntapaikkojen ja lähivirkistys- ja 
luontoalueiden olosuhteiden ja saavutettavuuden paran-
taminen.

TEHYLI-olosuhderyhmän toimintaperiaatteena on aktii-
vinen tiedon jakaminen ja hyvien käytäntöjen esille tuo-
minen, toimenpiteiden koordinointi sekä olosuhdetahojen 
synergiaetujen ja yhteistyön hyödyntäminen. KKI-ohjelma 
koordinoi yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
TEHYLI-olosuhderyhmää.

TEHYLI-olosuhderyhmän kokoonpano
Erja Metsäranta, rakennustarkastaja, opetus- ja 

kulttuuriministeriö – puheenjohtaja

Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää 

-ohjelma – sihteeri

Autio Antti, yliarkkitehti, ympäristöministeriö

Hirvonen Matti, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto ry

Japisson Teemu, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry

Jääskeläinen Saara, liikenneneuvos, liikenne- ja 

viestintäministeriö

Karlsson Eki, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry

Karvinen Elina, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti

Ketola Karoliina, yhteiskuntavastuun erityisasiantuntija, 

Olympiakomitea

Komulainen Jyrki, ohjelmajohtaja, Kunnossa kaiken ikää 

-ohjelma

Malmelin Miliza, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Miettinen Mari, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Mäkelä Kaisa, yli-insinööri, ympäristöministeriö (virkavapaalla)

Rekola Maija, kestävän liikkumisen asiantuntija, Liikennevirasto

Schildt Ville, neuvotteleva virkamies, maa- ja 

metsätalousministeriö

Selkäinaho Marianne, maaseutuylitarkastaja, maa- ja 

metsätalousministeriö

Tapaninen Matti, erikoissuunnittelija, Metsähallitus

TEHYLI-olosuhderyhmä on koonnut eri toimijoiden 
tavoitteet ja toimenpiteet yhteiseksi valtakunnalliseksi 
TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpideohjelmaksi, jota 
ryhmä seuraa ja päivittää jatkuvasti. Vuosien 2016–2019 
kehittämiskohteet kattavat kävelyn ja pyöräilyn, lähilii-
kuntaolosuhteiden, luonnon virkistyskäytön sekä liikun-
taa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistämisen. Lisäksi 
ryhmä järjestää arki- ja lähiliikunnan olosuhteista ja hyvi-
en käytäntöjen esittelystä koulutusseminaareja sekä seu-
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raa kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja toimintoja. 
TEHYLI-ohjausryhmälle laaditaan vuosittain seurantara-
portti toimenpideohjelman etenemisestä.

TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpideohjelma vuosille 
2016–2019 etenee aikataulun mukaisesti. Seurantatietojen 
perusteella voidaan todeta, että määritellyistä toimenpi-
teistä on valmistunut 54 prosenttia ja työn alla 41 pro-
senttia. TEHYLI-olosuhderyhmän määrittelemistä 59:stä 
toimenpiteestä vain kaksi on peruuntunut. Seurantatiedot 
osoittavat, että ryhmään kuuluvat toimijat ovat edenneet 
erittäin hyvin kaikissa osa-alueissa, sillä vain yksi toimen-
piteistä on suunnitteluvaiheessa. 

Vuonna 2018 ryhmä kokoontui neljä kertaa ja kutsui tar-
peen mukaan kokouksiin ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Ryhmän toiminnasta tiedotettiin KKI-ohjelman verkko-
sivuilla, joilla julkaistiin ryhmän kokoonpano ja toimin-
taperiaatteet. Osana verkkosivujen tietojen päivittämistä 
TEHYLI-olosuhderyhmän alasivustolle lisättiin myös ryh-
män yhdessä tuottamia artikkeleita. Ryhmä kirjoitti artik-
kelin toiminnoistaan luontoliikunnan edistämiseksi, joka 
julkaistiin muutostaliikkeella.fi-sivustolla ja Liikuttaja-
verkkolehdessä keväällä 2018.

Alkuvuodesta 2018 nousi esille tarve liikkumisen olosuh-
teet -käsitteen määrittelylle. Ryhmä määritteli käsitteen 
ja julkaisi sen KKI-ohjelman verkkosivuilla sekä levitti 
verkostoille. Loppuvuodesta 2018 ryhmä keskittyi uuden 
toimenpideohjelman valmisteluun. 

Osana TEHYLI-olosuhderyhmän työtä päätettiin kerä-
tä yhteen paikkaan tieto liikkumisen olosuhteiden val-
tionavustusten tukimuodoista ja selventää eri toimijoi-
den välisiä rooleja. Toimijoiden väliset roolit ovat selvät, 
mutta ei niinkään suurelle yleisölle. Tiedot eri tukimuo-
doista on kerätty, mutta tietojen julkistaminen esimer-
kiksi KKI-ohjelman verkkosivuilla olevalla TEHYLI-
olosuhderyhmän alasivustolla siirtyi vuoden 2019 alkuun.  

Erillistä verkostotoiminnan arviointikyselyä ei toteutet-
tu, sillä olosuhderyhmän toiminnan arviointi oli osana 
KKI-ohjelmasta tehtyä ulkoista arviointia. KKI-ohjelman 
arvioinnissa TEHYLI-olosuhderyhmään liittyvän työn 
todetaan onnistuneen tavoitteissaan ja myötävaikut-
taneen arkiliikunnan ja olosuhteiden edistämiseen. 
Olosuhdetyössä KKI:n roolia sillanrakentajana kiitellään 
mukana olleiden toimijoiden keskuudessa. Työtä yli sek-
torialueiden pyritään jatkossa yhä enemmän syventämään 
parantamalla ryhmän sisäistä työskentelyä.

9.2 Taloudellinen tuki, hankkeet ja niiden 
seuranta

Arkiliikuntaan ja liikkumisen olosuhteisiin liittyviä 
hankkeita, joissa oli nimettynä KKI-vastuuhenkilö, oli 
kolme: Pyöräliiton Päättäjät polkimille -hanke (KKI-
rahoitteinen), Joensuun kaupungin Rajaton luonto -han-
ke (AVI-rahoitteinen) ja Metsähallituksen Polku luontoon 
-hanke (OKM-rahoitteinen).

Päättäjät polkimille peruuntui toteuttajan toivomuksesta. 
Rajaton luonto -hankkeessa oli syksyllä kaksi ohjausryh-
män kokousta. Näiden lisäksi yhteyttä on pidetty aktiivisesti 
Laituri-hankeseurantajärjestelmän kanssa. Polku luontoon 
-hankkeessa oli syksyllä kaksi ohjausryhmän tapaamista. 
Hankkeessa toteutettiin Polku luontoon -palvelumuotoi-
lupäiviä ja KKI-ohjelmasta osallistuttiin Kaarinassa 29.8 
pidettyyn tilaisuuteen. Lisäksi hankkeen kanssa on pidetty 
aktiivisesti yhteyttä Laiturin kautta. Etenkin Polku luontoon 
-hankkeesta on saatu paljon positiivista palautetta hankkeen 
käytännön toimintaan liittyvästä tuesta.

9.3 Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn 
ja pyöräilyn valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvosto vahvisti kävelyn ja pyöräilyn edistämistä 
tukevan periaatepäätöksen 22.3.2018. Liikenne- ja viestin-
täministeriö on julkaissut periaatepäätöstä tukevan yksi-
tyiskohtaisemman kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 
samaan aikaan. Periaatepäätöksessä ja edistämisohjelmassa 
on kymmenen toimenpidekokonaisuutta, joilla kävelyä 
ja pyöräilyä on tarkoitus lisätä vuoteen 2030 mennessä. 
Kyseessä on ensimmäinen kävelyä ja pyöräilyä koskeva 
valtioneuvoston periaatepäätös, jonka toteuttamiseen ovat 
sitoutuneet useat julkiset toimijat ja järjestöt.

Ohjelman valmisteluun osallistuivat muun muassa ym-
päristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ope-
tus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja 
Liikennevirasto sekä Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien ver-
kosto. KKI-ohjelma oli mukana ministeri Anne Bernerin 
pyöreän pöydän tapaamisissa sekä toimitti tietoa kävelyn 
ja pyöräilyn terveysvaikutuksista. Edistämisohjelmaan 
kirjattiin muutamia KKI-ohjelmalle nimettyjä vastuita 
toimenpiteiden toteuttamisessa. Näitä olivat muun mu-
assa työpaikkojen liikkumisen ohjaus, poikkihallinnolli-
sen yhteistyön lisääminen (TEHYLI-olosuhderyhmä) ja 
Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksen toteut-
taminen.
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9.4 Koulutuskierros KÄPY-ohjelman 
jalkauttamiseksi

KKI-ohjelma, Liikennevirasto, aluehallintovirastot, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Maakuntien 
liitot toteuttivat yhteistyössä KÄPY-ohjelman jalkautta-
miseksi Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä -koulutus-
kierroksen 2018–2019. Tilaisuuksia pidettiin yhteensä neljä 
kappaletta syksyn 2018 aikana ja yksi koulutus siirrettiin 
keväälle 2019 (taulukko 10).

Tilaisuuksissa keskusteltiin siitä, miten eri toimijoiden yh-
teistyöllä edistetään poikkihallinnollisesti kestävän liikku-
misen olosuhteita ja tehdään omasta kunnasta ja alueesta 
kävelyn ja pyöräilyn edelläkulkija. Tilaisuudet oli tarkoi-
tettu erityisesti liikenteen, liikunnan ja kaavoituksen pa-
rissa työskenteleville sekä muille sidosryhmille, jotka ovat 
tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.

Tilaisuudet järjestettiin paikallisten toimijoiden tarpeista ja 
toiveista lähtien, joten koulutukset poikkesivat hieman toi-
sistaan. Kaikissa oli kuitenkin mukana edistämisohjelman 
esittely sekä käytännön esimerkkejä edistämiseen liittyen.

Osallistujilta kerätyn palautteen perusteella erityisesti kä-
velyn ja pyöräilyn edistämisohjelman esittely, kävelyn ja 
pyöräilyn terveyshyötyjen esittäminen ja käytännön esi-
merkit kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi koettiin hyö-
dylliseksi oman työn kannalta. Osallistujia pyydettiin ar-
vioimaan asteikolla 1–5 koulutuksen hyödyllisyyttä oman 
työn kannasta ja seminaarit saivat yhteisarvosanan 3,9. 
Osallistujat olisivat toivoneet vahvemmin esimerkkejä 
kävelyn edistämisestä.

9.5 Fiksusti töihin -hanke

Fiksusti töihin -hanke edistää työpaikkojen viisasta työ-
matkaliikkumista. Hankkeen ohjausryhmään (sisäl-
lönsuunnittelu, rahoitus ja toimeksiannot) kuuluivat 
Helsingin seudun liikenne, Liikenneturva, Liikennevirasto 
ja KKI-ohjelma. Hanketta koordinoi Motiva Oy.

Hanke ylläpitää fiksustitoihin.fi-verkkosivustoa, jolle on 
koottu tietopaketti työnantajille työ- ja työasiointimat-
kojen edistämiseksi. Sivuston ylläpidosta ja operatiivisista 
toimenpiteistä vastaa Motiva Oy. Sivustolla voi tutustua 
fiksun työmatkaliikenteen faktoihin, käytännön esimerk-
keihin ja kartoittaa työpaikan viisaan liikkumisen tilan-
netta. 

Vuonna 2018 verkkosivustolle otettiin käyttöön SSL-
suojaus. Sivuston sisältöjä uusittiin ja päivitettiin. Täysin 
uutena teemana mukaan tuli Fiksu autoilu sekä Pysäköinti 
uusiksi. Sivustolle tuotettiin myös videoita. Sivustolla oli 
vuoden aikana yhteensä 12 633 sivukatselua.

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi Fiksusti töihin -webinaa-
ria. 19.4. järjestetyssä webinaarissa esiteltiin työnantajil-
le esimerkkejä siitä, miten fiksua työmatkaliikkumista on 
edistetty pienillä ja suurilla työpaikoilla. KKI-ohjelmasta 
oli esitys otsikolla Työmatkoista hyvinvointia, jossa tuotiin 
esille työmatkaliikkumisen terveyshyötyjä niin työnanta-
jan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Webinaarissa oli 
103 osallistujaa.

Syksyn webinaari järjestettiin 9.10. Teemana oli Tätä on 
fiksu työmatkaliikkuminen ja siihen osallistui 63 ilmoit-
tautunutta.

maakunta kaupunki ajankohta osallistujamäärä

Itä-Suomi Mikkeli 12.9.2018 40 hlöä

Varsinais-Suomi Turku-Tukholma-Turku 20.–21.9.2018 35 hlöä

Etelä-Suomi Vantaa 4.10.2018 56 hlöä

Pohjois-Suomi ja Lappi Oulu 13.1.2018 41 hlöä

Taulukko 10. KÄPY-ohjelman jalkauttamisen kuntakierros. 
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9.6 SPAcE – Supporting Policy and Action for 
Active Environment

KKI-ohjelma oli asiantuntijana EU-rahoitteisessa SPAcE-
projektissa vuosina 2015–2017. Vuonna 2018 EU-komission 
asiantuntijapaneeli valitsi projektin menestystarinakseen 
(success story). Menestystarinat ovat päättyneitä hankkei-
ta, jotka ovat erottautuneet hankkeiden vaikuttavuudella, 
myötävaikuttaneet paikalliseen päätöksentekoon, saaneet 
aikaan innovatiivisia tuloksia ja/tai toimivat inspiraatio-
na muille. Hankkeelle haettiin jatkoa SpaceTN-hankkeen 
muodossa, mutta se ei saanut rahoitusta.

Lahdessa järjestettiin 26.–27.9.2018 Smart Cities in Smart 
Regions -kongressi. Kongressin teemoina olivat vihreä inf-
rastruktuuri ja hyvinvointi, muotoilu, teknologia ja digita-
lisaatio sekä kiertotalous ja yrittäjyys. SPAcE – Supporting 
Policy and Action for Active Environment oli kongressissa 
suullisena esityksenä tuoden esille SPAcE-projektin toteu-
tumista, tuloksia ja materiaaleja. 

9.7 Uutta materiaalia ja tiedon levittämistä 
olosuhdetyön tueksi

KKI-ohjelman Arkiliikunnan olosuhteet -alasivuston si-
sällöt päivitettiin syksyn 2018 aikana. Tavoitteena oli, että 
sivuilta ilmeni lyhyesti arkiliikunnan ja liikkumisen olo-
suhteiden eri aihealueet ja mitä KKI-ohjelma tekee näiden 
edistämiseksi. Suunnitteilla on toteuttaa osio myös luon-
toliikuntaan liittyen vuonna 2019. 

Laituri-hankeseurantajärjestelmässä oli tallennettuna 11 kä-
velyn ja pyöräilyn edistämishankkeen tiedot ja tallenteet. 
Työmatkaliikunnan sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämis-
hankkeiden Laituri-tiedot on käyty läpi ja toimivat mallit 
julkaistiin KKI-ohjelman verkkosivuilla maaliskuussa 2018.

Kipinät 1/2018 -lehden teemana oli arkiliikunta ja liikku-
misen olosuhteet. Teema näkyi lehden pääkirjoituksessa, 
kolumnissa ja itse jutuissa. Yksityiskohtaisempi kuvaus 
lehden sisällöstä luvussa 11.4.
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KKI-ohjelman blogissa julkaistiin 4.12.2018 ohjelmakoor-
dinaattori Tanja Onatsun kirjoitus Arjen olosuhteet ohjaa-
vat liikkumistamme. Blogitekstissä nostettiin esiin elinym-
päristömme merkittävä vaikutus toimintatapoihimme ja 
liikkumiseemme. 

9.7.1 Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys 
ja -infograafit
Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys toteutet-
tiin maalis–syyskuussa 2018 KKI-ohjelman koordinoima-
na, yhteistyössä Pyöräilykuntien verkoston ja Kuntaliiton 
kanssa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa pyöräilyn olosuhteista 
niin kunnan sisäisten kuin valtakunnallisten kehittämis-
toimien ja päätöksenteon tueksi.  Menetelmänä oli kyse-
lytutkimus, joka toteutettiin verkkopohjaisena Surveypal-
kysely- ja tiedonkeruusovelluksella. Perusjoukkona 
toimivat kaikki Manner-Suomen kunnat ja vastaajiksi ta-
voiteltiin kuntien pyöräilyn olosuhteista vastaavia tahoja. 
Analyysivaiheessa kyselystä saatua dataa verrattiin vuonna 
2010 toteutetun vastaavan selvityksen tuloksiin.

Yhteensä 150 kuntaa vastasi kyselyyn, mikä vas-
taa 51 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista. 
Kuntakokoluokittain kunnista saavutettiin: suuria kau-
punkeja n=6 (100 %) (yli 150 000 asukasta), keskisuuria 
kaupunkeja n=15 (100 %) (50 000–150 000 asukasta), pie-
niä kaupunkeja n=40 (52 %) (10 000–50 000 asukasta) ja 
pieniä kuntia n=89 (45 %) (alle 10 000 asukasta). Kyselyyn 
vastanneissa kunnissa asui yhteensä 4,25 miljoonaa asu-
kasta, jolloin kerätty data kosketti 77,1 prosenttia koko 
Suomen väestöstä. 

Selvityksen tulokset näyttivät, että pyöräilyolosuhteiden 
kehittämispäätöksiä tehtiin yleisemmin verrattuna vuoteen 
2010 ja olosuhteiden edistämiseen ohjattiin esimerkiksi 
henkilöresursseja entistä enemmän, mutta toimenpiteiden 
toteutus oli usein huonommalla tolalla, mitä oli suunnitel-
tu. Pyöräilyyn liittyvä seuranta vaati selvityksen mukaan 
suuressa osaa kuntia kehittämistä. Kuntien laatustandardit 
vaikuttavat kuitenkin olevan entistä korkeammat, mikä 
nähdään selvityksen johtopäätöksissä kasvaneena tietoi-
suutena kunnissa.

Raportin julkistaminen päätettiin siirtää vuoden 2019 
alkuun, mutta sen alustavia tuloksia esiteltiin Velo-
city ja ECOMM -jälkiseminaarissa 11.10.2018 yhdes-
sä Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti 
Hirvosen kanssa. Tietojen varsinainen levitystyö toteu-
tuu vuoden 2019 aikana. Selvityksen tuloksia on tarkoitus 

levittää sosiaalisessa mediassa, luennoimalla vähintään kol-
messa tilaisuudessa sekä nostaa esille verkostoyhteistyössä.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksestä teh-
tiin viisi infograafia, joiden julkistaminen siirrettiin myös 
vuoden 2019 alkuun, kuten itse raportinkin. Yksi info-
graafeista kertoi pyöräilyn olosuhteiden kokonaistilasta ja 
siinä tapahtuneista muutoksista 2010–2018. Lisäksi info-
graafit tehtiin pyöräilyn kehittämisestä ja henkilöresurs-
seista, pyöräpysäköinnistä, seurannasta ja palautteista sekä 
sujuvuudesta ja investoinneista. Tutkimustiedon levittämi-
sen parantamiseksi laadittiin vielä avoimesti jaossa olevat 
diat, joista voi halutessaan ottaa tarvitsemansa aihealueen 
grafiikkaa omaan esityksiinsä. Raportti, infograafit ja diat 
julkaistaan KKI-ohjelman verkkosivuilla vuonna 2019. 

9.7.2 Esimies, voit vaikuttaa työmatkoihin
Keväällä 2018 KKI-ohjelma julkaisi kaksi esimiehille suun-
nattua materiaalia. 4-sivuisten esitteiden tarkoituksena on 
antaa esimiehille tietoa siitä, kuinka he voivat omalla toi-
minnallaan vaikuttaa työntekijöiden fyysiseen kuntoon 
ja liikkumiseen. Esimies, voit vaikuttaa työmatkoihin -esi-
te käsittelee työmatkaliikkumista edistäviä toimenpiteitä 
ja työmatkaliikkumisen tarjoamia hyötyjä. Esitteet olivat 
maksuttomasti tilattavissa. Esitteitä hyödynnettiin muun 
muassa ABB:n Turvallisesti ja kunnossa kaiken ikää -kier-
tueella, koulutustilaisuuksissa ja messuilla.

9.7.3 Kävely, mainettaan tärkeämpi hyvinvoinnin 
tekijä -podcast
Tutkapari on Motivan podcast, johon kutsutaan eri alo-
jen asiantuntijoita, tutkijoita ja päättäjiä pohtimaan, mi-
ten voidaan edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäris-
tön kannalta kestävää kehitystä. Suomalaiset harrastavat 
liikuntaa vapaa-ajallaan yhä enemmän, mutta kävelevät 
entistä vähemmän. Kävelyllä on kuitenkin merkittäviä 
terveyshyötyjä, ja se on myös pyöräilyn rinnalla ympäris-
töystävällisin tapa liikkua. 

20.9.2018 julkaistussa Tutkaparin Kävely, mainettaan tär-
keämpi hyvinvoinnin tekijä -jaksossa KKI-ohjelman ohjel-
makoordinaattori Tanja Onatsu sekä kestävän liikkumisen 
asiantuntija Helena Suomela Motivasta keskustelivat siitä, 
miksi meidän kannattaisi kiinnostua niinkin itsestään sel-
västä asiasta kuin kävely, miten saada helposti lisää askelia 
päivään ja millainen on hyvä kävely-ympäristö.
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9.8 Valtakunnalliset ja kansainväliset 
verkostot

Viisaan liikkumisen verkosto VILI (ent. LIVE) yhdis-
tää liikkumisen ohjauksen parissa työskenteleviä tai siitä 
kiinnostuneita alan toimijoita eri sektoreilta. Verkoston 
tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. VILI-
verkostossa on noin 670 jäsentä ja se on yksi Euroopan 
suurimmista liikkumisen ohjauksen verkostoista.

Työmatkaliikkumisen edistäminen osana Työelämä 2020 
-hanketta. Työmatkaliikkumisen lisääminen on yksi KKI-
ohjelman työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 
-hankkeen yhteistyölupauksista. Työelämä 2020 -hanke 
on työurien pidentämiseen ja työn tuottavuuteen liittyvä 
hallituksen kärkihanke, jota koordinoi työ- ja elinkein-
oministeriö.

KKI-ohjelma on ollut mukana Ulkoilufoorumissa vuo-
desta 2005. Yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kansalaisjärjes-
töä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. 
Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ul-
koilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilymi-
nen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun 
eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten 
ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa 
yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän 
kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta. Ulkoilufoorumi 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 

Soveltavan luontoliikunnan verkosto on SoveLi ry:n 
verkosto, jonka tavoitteena on kehittää luontoliikuntaa 
kaikille. Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan 
soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sai-
raus ei näy aina päällepäin ja tavoitteena on edistää heidän 
mahdollisuuksiaan luontoliikuntaan unohtamatta apuvä-
lineiden kanssa liikkuvia.

HEPA-verkoston Environmental approaches to HEPA 
 promotion -työryhmän jäsenenä on KKI-ohjelmasta oh-
jelmakoordinaattori Tanja Onatsu. Ryhmän tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta ympäristön olosuhteiden vaikutuksesta 
ihmisten terveyskäyttäytymiseen sekä edistää ja levittää 
aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Työryhmä kokoontui 
15.–17.10.2018 järjestetyn ISPAH-kongressin yhteydessä 
Lontoossa.
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10 Tapahtumat

10.1 Liikkuen läpi elämän -seminaari

Vuonna 2018 järjestettiin ensimmäinen terveyttä ja hy-
vinvointia edistävien liikuntaohjelmien yhteisseminaari 
Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus Paviljongissa 20.–
21.3.2018. Seminaarin ohjelman sisällöllisestä suunnitte-
lusta vastasivat yhteistyössä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma, 
Liikkuva koulu -ohjelma, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 
sekä Voimaa vanhuuteen -ohjelma. Järjestelyissä mukana 
olivat lisäksi Keski-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, joka 
vastasi näyttelyosastosta sekä Jyväskylän kaupunki. 

Päätös järjestää seminaari Jyväskylässä toi KKI-ohjelmalle 
luontaisen roolin vastata seminaarijärjestelyiden koordi-
noinnista sekä ohjelma- ja järjestelytoimikuntien puheen-
johtajuudesta. Lisäksi KKI-ohjelmalla oli vahva rooli verk-
kosivujen ylläpidossa, seminaariohjelman kokoamisessa ja 
ilmoittautumisen suunnittelussa.

Seminaarin teemoina olivat Aivot rakastavat liikun-
taa, Mielellään liikkeelle ja Arkiympäristöstä vetovoimaa. 
Seminaarin tavoitteena oli tarjota maan huippuasiantun-
tijoiden johdolla kattava läpileikkaus koko elämänkulus-
ta fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta. Ohjelma koostui 
luennoista ja toiminnallisista työpajoista, joista osallistu-
jat pystyivät valitsemaan itselleen mieluisimmat sisällöt. 
Seminaari oli osallistujille ainutlaatuinen mahdollisuus 
inspiroitua, oppia, verkostoitua sekä tutustua erilaisiin 
liikkumiseen kytkeytyviin teemoihin myös yli omien am-
mattirajojen. 

Seminaarin avaussanat lausuivat opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sekä Jyväskylän 
kaupungin puolesta kaupunginjohtaja Timo Koivisto. 
Seminaarissa pohdittiin ratkaisuja ja esiteltiin konkreetti-
sia käytännön malleja liikkumisen tukemiseen elämän eri 
vaiheissa. Teatteri Eurooppa Neljän Liikkuen läpi elämän 
-show sisälsi musiikkia ja liikunta-aiheisia sketsejä, minkä 
jälkeen Pippa Laukka puhui otsikolla Vähäinen liikunta 
voi surkastuttaa lihasten lisäksi aivot – muistin kannalta 
liikkuminen on yhtä tärkeää kuin pänttäys.
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Seminaarin yhteydessä oli myös monipuolinen näyttely-
osasto, jossa oli 31 näytteilleasettajaa. 

Ensimmäisen päivän päätteeksi osallistujat kokoontui-
vat vapaamuotoisesti seurustelemaan ja verkostoitu-
maan iltatilaisuuteen, joka järjestettiin Paviljongin ra-
vintola Fanerissa. Yleisön viihdytyksestä vastasi bilebändi 
Telaketju. 

Seminaarin toinen päivä alkoi kaikille osallistujille yhteisel-
lä luennolla, jonka piti Roman Schatz otsikolla Roudasta 
Rospuuttoon – liikuntaa kansallismaisemissa. Keskiviikon 
rinnakkaisia luentoja ja työpajoja oli yhteensä 47, jois-
ta osallistuja valitsi itselleen kolme parhaiten sopivaa. 
Seminaarin päätti yhteisellä luennolla Marco Steinberg 
otsikolla Mitään uutta ei synny vanhan tai olemassa olevan 
uudelleen muotoilemisesta. 

10.1.1 Työikäisiin liittyvät sisällöt
KKI-ohjelma tuotti seminaariin yleisen osuuden lisäksi 
työikäistä väestöä koskevia sisältöjä. Ohjelma rakentui en-
simmäisenä päivänä kunkin ohjelman omiin ”sessiopolkui-
hin”, joista osallistuja sai valita itselleen parhaiten sopivan 

sessiopolun. KKI-ohjelman tavoitteena oli tuoda omassa 
ohjelmassaan esille työikäisten terveysliikunnan ajankoh-
taisia aiheita ja uusia näkökulmia. Ensimmäisen päivän 
KKI-ohjelman luentopolun otsikkona oli Harva meistä 
on rautaa – toimintakykyä työelämään, jonka tavoitteena 
oli innostaa ja antaa uusia ideoita liikkeen lisäämiseen, 
työelämässä jaksamiseen sekä työn ja toimintakyvyn vah-
vistamiseen. Session puheenjohtajana toimi Ossi Aura. 
Luentopolun sisältö oli seuraavanlainen:
• Työntekemisen uudet mallit, Ilkka Halava
• Työmarkkinoiden tasapainottomuus ja ihmisten tasa-

painopyrkimys, Juha Siltala
• Työuupumus on usein elämänuupumusta – nämä muu-

tokset auttavat, Pippa Laukka
• Keskustelu: Näkökulmia hyvinvointiin työssä
Toisen seminaaripäivän sisältöä tuotettiin liikuntaneuvon-
nasta, kuntien roolista terveysliikunnan edistäjinä, arkilii-
kunnan olosuhteista. KKI vastasi seuraavista aihesisällöistä: 
• Elintapaohjauksen luentopolku

o  Elintapaohjauksen palvelutarjotin, Tommi Vasan-
kari, Sari Kivimäki ja Patrik Borg

o Uniterveys osana elintapaohjausta, Markku Partinen
o Liikuntaneuvonnan vaikuttavuus nyt ja tulevaisuu-

dessa, Tino-Taneli Tanttu ja Tommi Vasankari
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• Kunta muutosten kynsissä
o Liikunnastako johtava terveyden ja hyvinvoinnin edis-

täjä kunnassa, Kari Sjöholm
o Vaikuttavat tulosperusteiset investoinnit hyvinvointiin, 

Mika Pyykkö
• Kuullaanko kuntalaista? Kaisa Laine, Mikko Pajunen 

ja Heli Alapiha
• Lihasvoiman nousu ja tuho, Sarianna Sipilä ja Timo 

Haikarainen
• Muiden mukana – terveys on sosiaalinen olento, Antti 

Maunu
• Viherympäristöstä vetovoimaa, Erja Rappe ja Riikka 

Paloniemi
• Arkiliikuntaa tukeva elinympäristö, Marketta Kyttä

10.1.2 Seminaarin osallistujat ja palaute
Seminaariin osallistui yli 1 300 terveysliikunnan edistä-
misestä kiinnostunutta eri alojen ammattilaista monilta 
yhteiskunnan sektoreilta. Mukana oli muun muassa var-
haiskasvatuksen, opetusalan ja vanhustyön ammattilaisia, 
kuntien henkilöstöä, työhyvinvointi- ja järjestötoimijoita 
sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. 

• Näytteilleasettajat 71 hlöä
• Henkilökunta 59 hlöä
• Puhujia/työpajan vetäjät 104
• Osallistujat 1 226

o 705 osallistui tiistain LK-polkuun
o 145 osallistui tiistain ILO-polkuun
o 212 osallistui tiistain KKI-polkuun
o 149 osallistui tiistain VV-polkuun
o 15 osallistui pelkästään keskiviikkona

Loppuunmyydyn seminaarin osallistujatavoite täyttyi ja 
kaiken kaikkiaan LLE-seminaariin osallistui yhteensä 1 460 
henkilöä. KKI-ohjelman ensimmäisen päivän luentopolun 
osallistujatavoite täyttyi. Yleisesti ottaen seminaari sai osal-
listujilta erinomaisen palautteen. Palautekyselyyn vastan-
neet antoivat seminaarin yleisarvosanaksi erinomaisen 4,36 
asteikolla yhdestä viiteen ja lähes kaikki toivoivat usean 
ohjelman yhteisseminaareja järjestettävän myös jatkossa. 

10.2 KKI-Vuosipäivä

KKI-Vuosipäivää vietettiin 16.2.2018 Helsingissä valtioneu-
voston juhlahuoneisto Smolnassa. Tilaisuudessa palkittiin 
vuoden 2017 ansioituneita KKI-hankkeita sekä liikkumi-
sen olosuhteiden edistäjä. 

KKI-ohjelma palkitsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin Työpaikalta terveyttä elämään – itseään ja organisaatiota 
johtamalla -hankkeen, Suupohjan peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymän ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n 
Suupohjan liikuntaneuvonnan palveluketju -hankkeen sekä 
Keskiviikon Kuntofutis ry:n Kuntofutis M30+ -hankkeen 
terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä 
työstä vuonna 2017. 

Lisäksi liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin 
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry laaja-alaisesta toimin-
nasta pyöräilyn olosuhteiden edistämiseksi koko Keski-
Suomen alueella. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita 
Lehikoinen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapääl-
likkö Päivi Sillanaukee luovuttivat palkinnot ja toivat 
ministeriöiden tervehdykset tilaisuuteen. 
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11 Viestintä

Viestintä on läpileikkaavana yksi KKI-ohjelman keskeisin 
toimintamuoto. KKI-viestintä ei ole vain yksittäisiä tek-
nisiä prosesseja, kanavia ja toimintoja, vaan sillä on laaja-
alaisia tavoitteita vaikuttaa asenteisiin ja käyttäytymiseen 
läpäisemällä koko KKI-toiminnan kentän.

KKI-viestinnässä keskitytään kaikissa toiminnoissa erityi-
sesti
1. segmentointiin eli potentiaalisten kohderyhmien tun-

nistamiseen: millaisia kohderyhmiä ylipäätään löytyy,
2. fokusointiin eli kohderyhmien arviointiin ja valin-

taan: mihin kohderyhmiin keskitymme ja
3. asemointiin eli eri kohderyhmille sopivien toiminta-

tapojen ja konseptien arviointiin ja valintaan: miten 
eroamme muista toimijoista ja mistä syntyy ainutlaa-
tuisuutemme.  

KKI-ohjelman viestinnän päätehtävät ovat sidosryhmä-
viestintä, vaikuttamisviestintä, tiedotus ja arkiviestintä. 
Läpileikkaavaa viestintämallia erityisesti sidosryhmävies-
tinnän näkökulmasta kuvataan kuviossa 8.

11.1 Viestinnällinen yhteistyö

KKI-ohjelmalla on viestinnän toteuttajina muutamia 
pääyhteistyökumppaneita. Kotisaari Graphic Management 
Oy vastaa KKI-ohjelman visuaalisesta ilmeestä ja suurim-
masta osasta KKI-ohjelman materiaaleja. SuomiMies seik-
kailee - ja Matka hyvään kuntoon -kampanjoihin liittynei-
den aineistojen visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastasi 
vuonna 2018 Luova toimisto Visual Friday Oy, jolle kyseis-
ten kampanjoiden printtimateriaalien suunnittelu luonte-
vasti siirtyi Bonsky Digital Oy:n (entinen Mainostoimisto 
Mediataivas Oy) luovuttua printtimateriaalien suunnitte-
lussa ja keskityttyä pääasiallisesti digitaaliseen viestintään 
ja markkinointiin.

Verkkosivujen julkaisujärjestelmän ja verkkopalvelujen tuot-
tajina ovat Valu Digital Oy, Bonsky Digital Oy ja MEOM 
Oy.

ONNISTUMISET 2018

• Uudistettu suomimies.fi-sivusto julkaistiin.

• KKI-blogissa jatkui aktiivinen hankkeiden esittely.

• Porraspäivät-kampanja onnistui hienosti ja kasvatti 

näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa 

reilusti edellisvuoteen nähden.

• Työyhteisöihin suuntautuneen rekkakiertueen 

viestintä tavoitti osallistujat ja sai hyvän 

vastaanoton uusissa kohderyhmissä.

ODOTETTAVISSA 2019

• KKI-ohjelman 25-vuotinen tarina valmistuu ja 

samalla kootaan kansiin ja arkistoihin ohjelman 

25-vuotista historiaa.

• Suomimies.fi-sivusto saa uuden nimen ja sivuston 

markkinointi, sisällöntuotanto ja näkyvyys 

vahvistuvat. 

• Verkkoviestintä vahvistuu, printti vähenee.

• Ohjelman tavoitteet ja ydinviestit kirkastuvat.

• Työntekijöiden asiantuntijuus vahvistuu.
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Painotaloja kilpailutetaan suurten materiaali- ja julkaisu-
tilausten yhteydessä. Suurin osa materiaaleista tuotettiin 
vuonna 2018 seuraavien painotalojen kautta: Forssa Print 
Oy, Grano Oy, Printek Oy, Kirjapaino Kari, PunaMusta 
Oy, Suomen Uusiokuori Oy ja Waasa Graphics.

Fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin ravitsemustottu-
muksiin liittyvät kuvat ovat yksi KKI-ilmeen kulmaki-
vistä. Kuvia annetaan vapaasti ei-kaupalliseen käyttöön 
aikuisten terveysliikuntayhteyksiin Liikunnan aluejärjes-
töille, medialle ja yhteistyökumppaneille. Kuvaajana toi-
mi vuonna 2018 pääasiassa Valokuvaamo Jiri Halttunen. 
Kipinät-lehden juttujen yhteydessä käytettiin kuvaajina 
paikallisia freelancer-kuvaajia.

SuomiMies seikkailee -kampanjan kohderyhmän, liian 
vähän liikkuvien keski-ikäisten miesten, luetuin sanoma-
lehti on paikallislehden ohella Ilta-Sanomat. KKI-ohjelma 
käynnisti vuonna 2010 SuomiMies seikkailee -kampanjan 

puitteissa yhteistyön Ilta-Sanomien ja sen mediaperheen 
(Urheilusanomat ja IS-verkkolehti) kanssa. 

Ilta-Sanomien verkkolehdessä julkaistiin vuoden 2018 ai-
kana 22 SuomiMiehen treenivinkkiä, noin yksi vinkki joka 
toinen tai kolmas viikko. Vinkeissä käsiteltiin esimerkiksi 
treenitiheyden vaikutusta lihaskasvuun, unen palauttavaa 
merkitystä, kesätauon vaikutusta treenituloksiin, kesällä 
treenaamista sekä kesälomalta treenien pariin palaamista, li-
hasmassan lisäämistä, liikunnan vaikutusta aivoihin ja vam-
man vaikutusta lihasmassan katoamiseen. Näkökulmana oli 
lähtökohtaisesti matalan kynnyksen liikunta sekä liikunnal-
lisen elämäntavan opettelu ja pysyvyys.

Treenivinkeillä on arvioitu olevan noin 10 000 viikoittaista 
lukijaa. Treenivinkkien sisällöntuottajana toimi liikunta-
biologi Timo Haikarainen. Vinkkien yhteydessä mainos-
tettiin suomimies.fi-sivustoa ja SuomiMiehen Facebook-
sivua. Vinkit julkaistiin myös suomimies.fi-verkkosivuilla.

Kuvio 8. KKI-ohjelman viestinnällinen toimintamalli. 

LIKES, hallitus

KKI-strategia,
viestintästrategia

Sidosryhmäviestintä

Verkkoviestintä
Tapahtumat  
ja kampanjat

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Julkaisut

- materiaalit
- Kipinät
- televisio
- radio
- videot

- kkiohjelma.fi
- suomimies.fi
- kunnonlaiva.fi
- porraspaivat.fi
- matkahyvaan -
 kuntoon.fi

- SM-ekstranet
- tilauspalvelu
- sosiaalinen media

- mediasuhteet
- tiedotteet
- Sähkö-Kipinät
- lehtijutut
- sosiaalinen media

- Toimintasuunnitelma

- Viestintäsuunnitelma

- Neuvottelukunta

- Verkostot

- Työryhmät

- Rahoittajat

- Yhteistyökumppanit

- markkinointi
- mainonta
- tiedotus
- mediasuhteet

- julkaisut
- tiedotus
- asiantuntijuus
- verkostot
- sosiaalinen media

Tiedotus

KKI-ohjelma
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11.2 Verkkosivut

KKI-ohjelmalla oli vuoden 2018 alussa ylläpidettävänään 
viisi sivustoa (taulukko 11), KKI-ohjelman omat sivut 
kkiohjelma.fi, SuomiMies seikkailee -kampanjan sivut 
suomimies.fi, Matka hyvään kuntoon -kampanjan sivut 
matkahyvaankuntoon.fi, Kunnon Laivan sivut osoitteessa 
kunnonlaiva.fi sekä Porraspäivät-kampanjan sivut osoit-
teessa porraspaivat.fi. 

11.2.1 KKI-ohjelman verkkosivut
KKI-ohjelman verkkosivut sijaitsevat osoitteessa kkioh-
jelma.fi. Sivustolle ohjautuu domain-osoitteiden kun-
nossakaikenikaa.fi sekä kki.likes.fi kautta.  KKI-ohjelman 
verkkosivuilla vieraili vuonna 2018 yhteensä 31 138 yksi-
löityä kävijää. Käyntejä oli 44 848 ja sivukatseluita 123 
415. Kävijöistä 84,6 prosenttia oli uusia ja 15,4 prosenttia 
sivustolle palaavia. Vierailijat käyttivät sivustolla aikaa kes-
kimäärin 2 minuuttia ja 13 sekuntia.

Suurin osa käynneistä oli Suomesta (93,3 %, 29 163 käyn-
tiä) ja erityisesti Helsingistä (10 957). Muita suurempia 
kävijäkaupunkeja olivat Tampere (3 605), Turku (1 962), 
Oulu (1 371), Jyväskylän seutu (1 226) ja Lahti (934). 
Kansainväliset vierailut tehtiin useimmiten Yhdysvalloista 
(738), Ranskasta (260), Kiinasta (142) ja Ruotsista (128).

Hakukoneiden kautta sivustolle löysi 39 prosenttia kävi-
jöistä. Suosituimmat hakusanat olivat ”kki”, ”kunnossa 
kaiken ikää” ja ”kki hanketuki”

Viittaava liikenne (14,1 %) sivuille tuli erityisesti sivuilta 
salkku.apteekkariliitto.fi, suomimies.fi, vahvike.fi, ukkins-
tituutti.fi, voimaavanhuuteen.fi, palloliitto.fi ja likes.fi.

Sosiaalisen median kanavista (18,2 %) suurin osan kävijöis-
tä tuli Facebookin (5 812 käyntiä) kautta. Twitterin kautta 
sivustolla tehtiin 68 käyntiä ja Instagramin 18.

Suosituimmat sivut etusivun lisäksi olivat Hanketuki ja 
Viestintä ja materiaalit alasivuineen, Tapahtumat ja kam-
panjat, Liikuntaneuvonta.

Sivustolla oli arkipäivisin noin 150–250 istuntoa päivässä 
tasaisesti koko vuoden ajan. Vilkkaampaa oli maaliskuussa 
ja elo–syyskuussa, jolloin hanketuen haku alkoi ja päät-
tyi. Tuolloin päivittäisiä käyntejä oli parhaillaan lähes 450.

11.2.2 SuomiMies seikkailee -kampanjan verkkosivut
SuomiMies seikkailee -verkkosivut avattiin uudistettu-
na 1.2.2018 vanhassa osoitteessa suomimies.fi. Sivusto-
uudistuksen toteutuksesta vastasi MEOM Oy. Sivusto uu-
distettiin täysin visuaaliselta ilmeeltään. Myös sisältöjä ja 
sivuston rakenne uudistettiin. Uudistuksella haluttiin nostaa 
esiin elämäntapamuutosten eri osa-alueita (liikunta, ravin-
to, uni ja lepo, luomuliikunta). Itse SuomiMies seikkailee 
-kampanjakeskeisyyttä häivytettiin uudella sivustolla kam-
panjavuosien päätyttyä. Sivusto toimii modernina verkko-
kanavana monipuolisessa käytössä. 

Osoitteessa suomimies.fi vieraili vuonna 2018 yhteensä 21 
840 yksilöityä kävijää. Käyntejä oli 27 434, joiden aikana 
tutustuttiin 69 416 sivuun. Kävijöistä 88,4 prosenttia oli 
uusia ja 11,6 prosenttia sivustolle palaavia. Vierailut kesti-
vät keskimäärin 1 minuutin ja 43 sekuntia.

Kävijät olivat suurimmaksi osaksi Suomesta (92,4 %, 20 
186 käyntiä) ja erityisesti Helsingistä (8 295). Seuraavaksi 
eniten käyntejä oli Tampereelta (2 788), Turusta (1 522) 
ja Oulusta (810). Kansainväliset vierailut tehtiin pääosin 

Yksilöidyt kävijät Käynnit Sivukatselut Vierailun kesto 
keskimäärin

kkiohjelma.fi 31 138 44 848 123 415 2 min 13 s

suomimies.fi 21 840 27 434 69 416 1 min 43 s

matkahyvaankuntoon.fi 6 298 7 552 15 773 1 min 12 s

kunnonlaiva.fi 1 556 1 799 4 926 1 min 16 s

porraspaivat.fi 9 518 11 867 23 474 1 min 37 s 

Taulukko 11. KKI-ohjelman ylläpitämien verkkosivujen analytiikka vuodelta 2018.
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Yhdysvalloista (664), Isosta-Britanniasta (207), Tanskasta 
(125) ja Ruotsista (104).

39,5 prosenttia kävijöistä löysi tiensä sivuille hakukoneiden 
kautta. Suosituimmat hakusanat, joiden kautta sivustol-
le päädyttiin, olivat erilaiset variaatiot sanaparista ”suo-
mimies seikkailee” sekä ”dynaaminen liikkuvuusharjoit-
telu”, ”kahvakuulatreeni miehille” ja ”kehonkoostumus 
viitearvot”. 

Viittaava liikenne (7,1 %) tuli erityisesti sivuilta is.fi, kki-
ohjelma.fi, optima.discendum.com, kauppa.likes.fi, yle.
fi ja jamk.fi. 

Sosiaalisen median (16 %) kanavista suurin osan kävijöis-
tä tuli Facebookin kautta (3 411 käyntiä). Twitterin kaut-
ta sivustolla tehtiin 96 ja LinkedInin kautta 23 istuntoa.

Yksittäisistä sivuista eniten kiinnostivat Treenivinkit, 
Miehen uni ja painonhallinta, Pikaopas ja SuomiMies 
seikkailee -kampanja.

Sivuston päivittäiset istunnot vaihtelivat 100–200 istun-
non välillä. Sivuilla oli joitakin selviä kävijäpiikkejä, jolloin 
kävijöitä sivustolla oli parhaimmillaan yli tuhat päiväs-
sä. Osa näistä piikeistä ajoittui verkkosivuilla julkaistujen 
uusien treenivinkkien yhteyteen, mutta osalle piikeistä ei 
löydy selkeää selitystä. 

11.2.3 Matka hyvään kuntoon -kampanjan 
verkkosivut
Matka hyvään kuntoon -kampanjan verkkosivut sijaitsevat 
osoitteessa matkahyvaankuntoon.fi. Verkkosivuilla vieraili 
vuonna 2018 yhteensä 6 298 yksilöityä kävijää. Käyntejä oli 
7 552 ja sivukatseluita 15 773. Kävijöistä 89,9 prosenttia oli 
uusia ja 10,1 prosenttia sivustolle palaavia. Vierailijat käyt-
tivät sivustolla aikaa keskimäärin 1 minuutin ja 12 sekuntia.

Suurin osa käynneistä oli Suomesta (88,92 %, 5 601 
käyntiä) ja erityisesti Helsingistä (1 644). Muita suu-
rempia kävijäkaupunkeja olivat Lahti (503), Tampere 
(479), Oulu (436), Turku (373) ja Mikkelin seutu (223). 
Kansainväliset vierailut tehtiin useimmiten Ranskasta 
(206), Yhdysvalloista (192) ja Brasiliasta (58).

Sivuston istunnoista 41,7 prosenttia tuli hakukoneiden 
kautta. Suosituimmat hakusanat olivat ”työhyvinvoinnin 
osa-alueet” ja ”matka hyvään kuntoon”.

Viittaava liikenne (13,5 %) sivuille tuli erityisesti sivuilta 
lyyti.fi, mail.phsotey.fi, kauppakeskusveturi.fi, kilsajahti.
fi ja kkiohjelma.fi. 

Sosiaalisen median kanavista (2,5 %) suurin osan käynneis-
tä tuli Facebookin (144 käyntiä) kautta. Yammerin kautta 
sivustolle tehtiin 13 ja Twitterin kautta 3 käyntiä.

Suosituimmat sivut etusivun lisäksi olivat Kehon kuntoin-
deksi -testit, Rekkakiertueen aikataulu, Rekkakiertue ja 
Työhyvinvoinnin osa-alueet Johdolle ja yrittäjille -osiossa.

Sivustolla oli vuoden aikana tasaisesti muutamia kymme-
niä käyntejä päivittäin. Selvästi vilkkain ajanjakso ajoittui 
KKI-ohjelman työyhteisöihin suuntautuneen rekkakiertu-
een aikoihin elokuussa, jolloin sivustolla oli jopa 200–250 
käyntiä päivässä. 

Sivusto lakkautettiin vuoden 2018 lopussa samalla, kun 
Matka hyvään kuntoon -kampanja päätettiin lopettaa.

11.2.4 Kunnon Laivan verkkosivut
Kunnon Laiva -koulutusristeilyllä on omat KKI-ohjelman 
ylläpitämät verkkosivut osoitteessa kunnonlaiva.fi. 
Kunnon Laiva järjestetään nykyään joka toinen vuosi. 
Vuonna 2018 tapahtumaa ei järjestetty, mikä luonnolli-
sesti näkyy sivuilla vähäisempänä kävijäliikenteenä vuo-
teen 2017 verrattuna.

Vuoden 2018 aikana sivustolla vieraili 1 556 yksilöityä kä-
vijää. Käyntejä tehtiin 1 799, joiden aikana tutustuttiin 4 
926 sivuun. Vierailijat viettivät sivustolla aikaa keskimää-
rin 1 minuutin 16 sekuntia. 

92,5 prosenttia kävijöistä oli uusia ja 7,5 prosenttia sivus-
tolle palaavia. Suurin osa kävijöistä tuli Suomesta (59,9 %, 
932), erityisesti Helsingistä (382 käyntiä) ja Tampereelta 
(131 käyntiä). Kansainväliset vierailut tehtiin useimmiten 
Ranskasta (281 käyntiä) ja Yhdysvalloista (122 käyntiä).

Liikenteestä 33 prosenttia tuli hakukoneiden (521 käyntiä), 
37,3 prosenttia viittaavien sivustojen (588 käyntiä) ja 4,8 
prosenttia sosiaalisen median (75 käyntiä) kanavien kautta. 

Suosituimmat hakusanat, joiden kautta sivustolle päädyt-
tiin, olivat ”Kunnon Laiva” eri yhdistelmillä.

Viittaava liikenne tuli erityisesti osoitteista kkiohjelma.fi 
ja lappeenranta.insinoori.fi.
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Some-kanavista tehtiin eniten käyntejä Facebookin kautta 
(69). Twitterin kautta sivustolle tehtiin 6 käyntiä.

Suosituimpia sivuja oli etusivun lisäksi Kunnon Laivan 
yleinen sivu, Luennot, Hinnat, Liikunta, Muu ohjelma 
ja Näyttelyosasto.

Sivustolla oli tasaisesti ympäri vuoden muutamia päivit-
täisiä kävijöitä ja joinakin päivinä kävijämäärät nousivat 
muutamiin kymmeniin. 

11.2.5 Porraspäivien verkkosivut
Porraspäivät-kampanjan verkkosivut sijaitsevat osoittees-
sa porraspaivat.fi. Sivut toimivat myös domain-nimellä 
porraspäivät.fi. Sivuilla vieraili vuoden 2018 aikana 9 518 
kävijää. Käyntejä sivustolla oli 11 867 ja sivukatseluja 23 
474. Kävijöistä uusia oli 87,6 prosenttia ja sivustolle pa-
laavia 12,4 prosenttia. Vierailijat käyttivät sivustolla aikaa 
keskimäärin 1 minuutin ja 37 sekuntia.

Suurin osa kävijöistä oli Suomesta (88,3 %, 8 408 käyntiä) 
ja erityisesti Helsingistä (3 064 käyntiä), Tampereelta (1 117 
käyntiä), Turusta (496 käyntiä) ja Espoosta (457 käyntiä). 
Muista maista vierailtiin pääosin Yhdysvalloista (267 käyn-
tiä), Ranskasta (242 käyntiä) ja Tanskasta (124 käyntiä).

Liikenteestä 26,2 prosenttia tuli hakukoneiden kautta (2 
504 käyntiä), 17,1 prosenttia viittaavien sivustojen (1 664 
käyntiä) ja 13,3 prosenttia sosiaalisen median (1 295 käyn-
tiä) kanavien kautta. 

Viittaava liikenne tuli erityisesti sivuilta kkiohjelma.fi, 
notio.oulu.fi, uusiakkuna.oulunkaupunki.fi, infokanava.
ad.phks.fi, ukkinstituutti.fi, keskogroup.sharepoint.com 
ja yle.fi. 

Hakusanoina hakukoneiden kautta tultaessa käytettiin 
erilaisia yhdistelmiä kampanjan nimestä ja vuosiluvuista.

Sosiaalisen median kanavista suurin osan kävijöistä tuli 
Facebookin (1 014 käyntiä) kautta. Instagramin stoori-
en kautta sivustolle tehtiin 128 käyntiä, Twitterin 90 ja 
Yammerin kautta 55 käyntiä. 

Sivuston päivittäiset kävijämäärät olivat pitkin vuotta 
muutamia kävijöitä päivässä. Lokakuun lopulta kampan-
javiikolle käyntejä oli muutamista sadoista yli 1 600 päi-
vittäin.

11.3 Sosiaalinen media

KKI-ohjelman sosiaalisen median kanavia ylläpitää KKI-
ohjelman henkilökunta niin, että pääkäyttäjinä ovat vies-
tinnän työntekijät ja muut toimistolaiset toimivat sisäl-
löntuottajina.

Sosiaalisessa mediassa käytetään erityisesti aihetunnis-
teita #KKItukee, #KKIblogi, #matkallakuntoon, #mat-
kahyväänkuntoon, #suomimiesseikkailee, #suomimies, 
#porraspäivät, #KunnonLaiva ja #KKIPäivät sekä tapah-
tuma- ja tilannekohtaisesti muita sopivia tunnisteita.

11.3.1 Facebook
KKI-ohjelmalla oli vuonna 2018 ylläpidettävänään nel-
jä Facebook-sivua: KKI-ohjelman, SuomiMies seikkai-
lee -kampanjan, Matka hyvään kuntoon -kampanjan ja 
Porraspäivien sivut (taulukko 12). 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalla on Facebook-sivu osoit-
teessa facebook.com/kunnossakaikenikaa. Sivu toimii 
matalan kynnyksen julkaisukanavana, jossa jaetaan KKI-

Tykkääjät Julkaisujen määrä

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 2 577 90

SuomiMies seikkailee 1 626 31

Matka hyvään kuntoon 495 2

Porraspäivät 1 104 15

Taulukko 12. Tykkääjien ja julkaisujen määrä KKI-ohjelman Facebook-sivuilla 2018 (tilanne 31.12.2018).
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ohjelman uutisia ja tapahtumia, kiinnostavaa aiheeseen 
liittyvää uutisointia sekä KKI-verkostojen uutisia.

Vuoden lopuksi sivulla oli 2 577 tykkääjää, mikä oli 559 
tykkääjää enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Tykkääjistä 
82 prosenttia oli naisia, ja heistä suurimmat ikäryhmät 
35–44-vuotiaat (26 %) ja 45–54-vuotiaat (24 %).

Sivuilla julkaistiin vuoden aikana 90 päivitystä. 
Kattavuuden perusteella vuoden 2018 huippujulkaisu 
oli 31. tammikuuta julkaistu päivitys, jossa jaettiin Ylen 
verkkosivujen linkki, joka käsitteli ravitsemusasiantunti-
ja Patrik Borgin vierailua Puoli seitsemän -ohjelmassa ja 
Borgin antamia vinkkejä laihduttajille. Julkaisu tavoitti 17 
419 käyttäjää, sai 580 tykkäystä, kommenttia tai jakoa ja 2 
259 klikkausta. Toiseksi suosituin julkaisu oli 29. lokakuu-
ta tehty päivitys viikon päästä alkavista Porraspäivistä. Se 
tavoitti 4 764 käyttäjää, sai 156 tykkäystä, kommenttia tai 
jakoa ja 32 klikkausta. Kolmanneksi suosituin julkaisu oli 
25. syyskuuta julkaistu uutinen Fiksusti töihin -webinaaris-
ta. Se tavoitti 4 315 käyttäjää, sai 29 tykkäystä, kommenttia 
tai jakoa ja 5 klikkausta. 

SuomiMies seikkailee -kampanjalla on Facebook-sivu 
osoitteessa facebook.com/suomimies.seikkailee. Sivu on 
linkitetty myös suomimies.fi-sivuille. Sivulla jaetaan hyviä 
miehisen liikkumisen ja elämäntapamuutosten vinkkejä. 
Koska SuomiMies seikkailee -kampanjassa ei ollut vuonna 
2018 yleisölle suunnattua toimintaa esimerkiksi aiempien 
rekkakiertueiden muodossa, Facebook-sivulla jaettiin lä-
hinnä SuomiMiehen treenivinkkejä sekä muita miehiseen 
terveyteen liittyviä linkkivinkkejä ja sisältöjä. Sivua mai-
nostetaan SuomiMiehen treenivinkkien yhteydessä Ilta-
Sanomien verkkosivuilla.

Vuoden lopussa SuomiMiehen Facebook-sivulla oli 1 626 
tykkääjää, mikä oli 16 tykkääjää enemmän kuin vuoden 
2017 lopussa. Sivut tavoittavat hyvin kampanjan kohde-
ryhmää, sillä tykkääjistä 67 prosenttia on miehiä. Suurin 
ryhmä oli 45–54-vuotiaat (25 %) miehet ja toiseksi suurin 
35–44-vuotiaat (19 %).

Sivulla julkaistiin vuoden aikana 31 päivitystä. Kattavuuden 
perusteella vuoden 2018 huippujulkaisu oli 1. helmikuuta 
julkaistu uutinen uuden suomimies.fi-sivuston avautumi-
sesta. Julkaisu tavoitti 1 295 käyttäjää, sai 49 tykkäystä, 
kommenttia tai jakoa ja 18 klikkausta. 

Matka hyvään kuntoon -kampanjan Facebook-sivu osoit-
teessa facebook.com/matkahyvaankuntoon on tarkoitettu 

kampanjan ja rekkakiertueen tunnelmien jakamiseen sekä 
työyhteisöihin liittyvään hyvinvointiuutisointiin. 

Vuoden lopussa sivulla oli 495 tykkääjää, mikä oli 3 tyk-
kääjää enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. 

Matka hyvään kuntoon -kampanjassa ei ollut aktiivista 
yleisölle suunnattua toimintaa vuonna 2018, minkä vuoksi 
Facebook-sivua ei aktiivisesti ylläpidetty kyseisenä vuonna.  

Porraspäivät-kampanjalla on Facebook-sivu osoitteessa fa-
cebook.com/porraspaivat. Sivuilla jaetaan kampanjatieto-
utta ja -uutisointia sekä työyhteisöjen fyysisen aktiivisuu-
den lisäämiseen liittyviä linkkejä.

Vuoden lopuksi sivulla oli 1 104 tykkääjää, mikä oli 108 
tykkääjää enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Tykkääjistä 
83 prosenttia oli naisia, joista suurimmat ikäryhmät olivat 
45–54-vuotiaat (29 %) ja 35–44-vuotiaat (24 %).

Sivulla julkaistiin vuoden aikana 15 päivitystä, joista kat-
tavuudella mitattuna suosituin oli 5. marraskuuta julkais-
tu Porraspäivien alkamisesta kertova päivitys. Se tavoitti 
3 289 käyttäjää, sai 72 tykkäystä, kommenttia tai jakoa ja 
21 klikkausta. 

11.3.2 Twitter
KKI-ohjelmalla on tili Twitterissä tunnuksella  @KKI-
ohjelma. Twitterissä julkaistaan KKI-ohjelman toimintaan 
liittyviä nostoja ja uutisia sekä uudelleentwiitataan virrasta 
bongattuja kiinnostavia twiittejä. 

Vuoden 2018 aikana KKI-ohjelma julkaisi yhteensä 126 
twiittiä. Vuoden loppuun mennessä tilillä oli 1 336 seuraa-
jaa, mikä oli 214 seuraajaa enemmän kuin edellisen vuo-
den lopussa.

11.3.3 Instagram
KKI-ohjelmalla on tili Instagramissa tunnuksella  @kki-
ohjelma. Tilillä jaetaan erilaisia kuvatunnelmia KKI-
ohjelman tapahtumista ja materiaaleista sekä ylipäätään 
luodaan positiivista liikuntafiilistä.  

KKI-ohjelman Instagram-tilillä jaettiin vuoden 2018 ai-
kana 57 julkaisua. Vuoden lopussa tilillä oli 981 seuraajaa, 
mikä oli 508 seuraajaa enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. 



71

11.3.4 KKI-blogi
KKI-ohjelmalla on oma blogi osoitteessa blogi.kkiohjelma.
fi. Blogi on WordPress-pohjainen Valu Digitalin Mago-
verkkolehtialustalla ja sen analytiikkaa seurataan Google 
Analyticsin kautta.

Blogissa jaetaan ensisijaisesti KKI-ohjelman tukemien 
hankkeiden kuulumisia. Tavoitteena on tarjota hankkeil-
le julkaisukanava ja sitä kautta levittää onnistuneita malleja 
ja työkaluja eteenpäin. Lisäksi blogissa julkaistaan KKI-
ohjelman toimintaan liittyviä ajankohtaisia asiantuntija-
kirjoituksia.

Blogissa julkaistiin 15 kirjoitusta vuonna 2018: 12 hanke-
juttua ja kolme asiantuntijakirjoitusta. 

Blogissa vieraili 2 717 yksittäistä käyttäjää. Käyntejä blogissa 
oli 3 169, joiden aikana katseltiin 6 875 sivua. Keskimäärin 
blogissa vietettiin aikaa 1 minuutti ja 7 sekuntia.

Suurin osa (91 %) kävijöistä oli uusia. Kävijät löysivät si-
vustolle pääosin sosiaalisen median kautta. 

Suosituin blogikirjoitus oli 12. tammikuuta julkaistu 
Kyyhkylä Oy:n henkilökuntayhdistyksen hankkeesta kerto-
va Liikuntalajikokeilut herättivät innostusta Mikkelissä, joka 
sai 257 sivukatselua. Toiseksi suosituin oli Kontiolahden 
Urheilijat ry:n Äijäkontiot-hankkeesta kertova Äijäkontiot-
hanke liikuttaa kontiolahtelaisia (julkaistu 22.1.2018, 238 kat-
selua) ja kolmanneksi suosituin Liikettä Lahden alueen yrit-
täjille -hankkeen kirjoitus Hampaat irvessä vai aidosti kivaa? 
(julkaistu 24.4.2018, 194 katselua). 

11.3.5 YouTube
KKI-ohjelman YouTube-kanavalla ei julkaistu vuonna 2018 
uusia videoita.  

Yhteensä vuonna 2018 KKI-kanavan videoita katsottiin 
18 563 kertaa ja 23 447 minuuttia. Videoista suosituim-
pia olivat Don Miquelin taukotanssi (6 625 näyttöker-
taa), Leppoisa selkäjumppa (2 917), Tasapaino-lihaspaino-
jumppa I (2 058) ja SuomiMies säätää (1 082)

SuomiMies seikkailee -kampanjalla on oma YouTube-
kanava. Vuonna 2018 sinne ei tuotettu uusia videoita. 
Vuonna 2018 kanavan videoita katseltiin 19 263 ja 106 388 
minuuttia. Suosituimmat videot olivat VENY rentouttava 
venyttely (10 941 näyttökertaa), VENY dynaaminen venyt-
tely (3 485) ja Dynaaminen liikkuvuusharjoittelu (1 831).

11.3.6 Issuu.com
KKI-ohjelmalla on profiili sähköisessä Issuu.com-verkko-
palvelussa osoitteessa issuu.com/kki-ohjelma. Palvelussa 
voi lukea pdf-tiedostoja sähköisinä näköisjulkaisuina.

Verkkopalvelussa julkaistiin Kipinät 1/2018 ja 2/2018. 
Verkkopalvelu on muuttanut analytiikan maksulliseksi, 
joten näiden lehtien kohdalta ei ole näyttötietoja saata-
villa vuodelta 2018.

11.4 Kipinät

Kipinät-lehti välittää tietoa ja kokemuksia terveysliikun-
nasta KKI-hankkeille, asiantuntijoille, liikunta- ja terve-
ysalan ammattilaisille sekä kaikille terveysliikunnasta kiin-
nostuneille. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on 
maksuton. 

Kipinöiden ulkoasusta vastaa Kotisaari Graphic Mana-
gement Oy ja sen vastaava toimittaja on KKI-ohjelman 
viestintäpäällikkö. Lehteen kirjoittavat KKI-viestinnän li-
säksi freelancer-toimittajat ja muut KKI-toimiston työnte-
kijät. Juttujen yhteydessä pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan käyttämään ammattikuvaajien ottamia kuvia.

Kipinät 1/2018 ilmestyi 26. huhtikuuta ja sen painosmää-
rä oli 7 800. Lehdistä toimitettiin 6 095 suoraan tilaajille, 
nippujakeluna verkostolle 1 170 ja loput KKI-toimistoon. 
Lehden teemana oli viisas ja kestävä liikkuminen sekä liik-
kumisen olosuhteet. 

Lehden pääkirjoituksesta vastasi liikenneneuvos Saara 
Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Jääskeläinen 
kertoi kirjoituksessaan LVM:n uudesta kävelyn ja pyöräi-
lyn edistämisohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä käve-
lyn ja pyöräilyn määriä 30 prosentilla vuoteen 2030 men-
nessä. Myös Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja 
Matti Hirvonen ruoti kolumnissaan kävelyn ja pyöräilyn 
kulkutapaosuuden nostamisen mahdollisuuksia ja kiitteli 
valtioneuvoston aiemmin samana vuonna julkaiseman peri-
aatepäätöksen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 
tarjoamia mahdollisuuksia panostaa pyöräily- ja kävelyolo-
suhteiden parantamiseen kaikkialla Suomessa.

Liikenneviraston kestävän liikkumisen asiantuntijoiden 
Tytti Viinikaisen ja Maija Rekolan haastattelussa pureu-
duttiin tulevaisuuden liikkumiseen. Erikoistutkija Minna 
Aittasalon haastattelussa perehdyttiin UKK-instituutin ja 
Tampereen kaupungin yhteistyössä kehittämään Viksu-
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työkaluun, jota työyhteisöt voivat käyttää viisaan työmat-
kaliikkumisen suunnitteluun ja arviointiin. Yhdessä lehden 
jutuista tutustuttiin onnistuneeseen liikkumissuunnitel-
maan, joka toi Valmet Rautpohjalle Työmatkaliikkumisen 
edelläkulkija -palkinnon vuonna 2017.  

Aktiivista elämäntapaa tukeva yhdyskuntasuunnittelu oli 
aiheena professori Marketta Kytän Liikkuen läpi elämän 
-seminaarissa pitämää luentoa käsitelleessä jutussa. Lisäksi 
jutuissa tutustuttiin muun muassa luontoliikunnan mah-
dollisuuksiin sekä aktiivisen kaupunkiympäristön kehit-
tämiseen EU-rahoitteisessa SPAcE-projektissa, jossa KKI-
ohjelma oli mukana asiantuntijana.

Liikkuen läpi elämän -seminaarin tunnelmiin palattiin sekä 
kuvien että luennoista tehtyjen nostojen muodossa. Myös 
helmikuussa pidetystä KKI-Vuosipäivästä ja siellä palkituista 
ansioituneista terveysliikuntahankkeista oli lehdessä juttu.

Liikuntaneuvonnan nykytilasta ja tulevaisuudesta ker-
romme Missä mennään liikuntaneuvonnassa -palstalla. 
Juttuun on koottu myös kartta, joka kuvaa työikäisten 
liikuntaneuvonnan tilaa Suomen kunnissa vuonna 2017.

Terveysliikunnassa tapahtuu -palstalla oli tietoa KKI-
ohjelman tulevista tapahtumista ja kampanjoista, kuten 
Porraspäivistä, KKI-Päivistä ja Kunnon Laivasta sekä ver-
koston muista tapahtumista. Materiaaliuutuuksien sijasta 
lehdessä kerrottiin aiemmin saman vuonna avatusta, uu-
distuneesta suomimies.fi-verkkosivustosta. 

Muina palstoina lehdessä julkaistiin tutkimuspals-
ta Tutkittua tietoa sekä ruotsinkielinen palsta Motions 
Gnistan. Lisäksi lehdessä julkaistiin tuttuun tapaan 
Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedot, KKI-materiaalit 
sekä Harto Hakosen laatima KKI-ristikko.

Kipinät 2/2018 ilmestyi 28. marraskuuta ja sen painos-
määrä oli 7 700. Lehdistä toimitettiin 6 158 suoraan ti-
laajille, nippujakeluna 1 180 verkostolle ja loput KKI-
toimistoon. Lehdessä käsiteltiin hankkeita ja niihin 
liittyviä teemoja monesta eri näkökulmasta. 

Lehden pääkirjoittajana toimi KKI-ohjelman neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja, ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. Virta pohti kirjoituksessaan valti-
onavustusten vaikuttavuuden mittaamiseen sekä vaikutus-
ten ja tulosten osoittamiseen liittyviä haasteita. Lehden 
kolumnista vastasi ODL Liikuntaklinikan palvelujohtaja 
Kaisu Kaikkonen. Kaikkonen on vuosien saatossa ollut 

mukana hallinnoimassa ja koordinoimassa useita erikokoi-
sia hankkeita, joista saamiinsa kokemuksiin nojautuen hän 
antoi kirjoituksessaan hyviä vinkkejä onnistuneen hank-
keen toteutukseen.  

Lehden jutuissa esiteltiin useita erikokoisia ja eri taval-
la toteutettuja hankkeita. LiikUn hallinnoima ja KKI-
ohjelman rahoittama Sote liikuttaa -hanke pyrkii vaikutta-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin liikunta- ja 
elintapaohjauksen vakiinnuttamiseksi Varsinais-Suomessa. 
Liikkuva työpaja – Lippa -hanke Kankaanpäässä on puo-
lestaan tuonut liikuntaa eri muodoissa osaksi Valtti-
työpajan arkea. Aulangon apteekin henkilökuntaa liikuttaa 
ja yhteishenkeä kohottaa työyhteisön oma Hyvinvoinnin 
avaimet -hanke. Oma liikuntahanke on antanut eväitä 
myös liikunnan puheeksi ottamiseen asiakkaiden kanssa 
osana Liikkujan Apteekki -konseptia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos 
Päivi Aalto-Nevalainen avasi haastattelussa liikunnan val-
tionavustusten kokonaisuutta ja kertoi tarkemmin avus-
tusten jakamisen taustalla olevista periaatteista ja paino-
tuksista. KKI-ohjelman hankevalmistelija Laura Pajusen 
kirjoittamassa jutussa puolestaan esiteltiin KKI-ohjelman 
roolia hankkeiden sparraajana kaikissa hankkeen vaiheissa. 
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Työyhteisöissä toteutettaviin fyysistä aktiivisuutta edistä-
viin toimenpiteisiin pureuduttiin Kevan työhyvinvointia 
sekä KKI-ohjelman sairaanhoitopiireihin kohdistunutta 
Matka hyvään kuntoon -kiertuetta käsittelevissä jutuissa.

Lehdessä esiteltiin myös myöhemmin julkaistavan 
Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksen tu-
loksia sekä liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksiä 
selvittäneen kyselyn tuloksia. Lisäksi liikuntaneuvontaa kä-
siteltiin lehdessä VESOTE-kärkihankkeen näkökulmasta. 
Aiemmin syksyllä julkaistusta KKI-ohjelman ulkopuoli-
sesta arvioinnista oli myös lehdessä juttu.

Materiaaliuutuudet-palstalla esiteltiin SuomiMies seikkai-
lee -kampanjan taustoja, historiaa, rakennusaineita ja toi-
menpiteitä esittelevä raportti sekä esimiestyön tueksi tuo-
tetut esitteet, joista toinen antaa kokonaisvaltaisen kuvan 
liikkumisen edistämisen mahdollisuuksista työpaikoilla ja 
toisessa pureudutaan syvemmin työmatkaliikkumista edis-
täviin toimenpiteisiin. Lehdessä tarjottiin myös lisätietoa 
maaliskuussa Lahdessa järjestettävistä KKI-Päivistä.

Muina palstoina julkaistiin uutispalsta Terveysliikunnassa 
tapahtuu, tutkimuspalsta Tutkittua tietoa sekä ruotsinkie-
linen palsta Motions Gnistan. Lisäksi lehdessä julkaistiin 
tuttuun tapaan Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedot, 
KKI-materiaalit sekä Harto Hakosen laatima KKI-ristikko.

11.5 Uutiskirjeet

11.5.1 Sähkö-Kipinät

KKI-ohjelman sähköinen uutiskirje Sähkö-Kipinät ilmes-
tyy sähköpostin viestikentässä ja sen voi lukea myös selai-
messa. Sähkö-Kipinät voi tilata KKI-ohjelman verkkosi-
vuilta. Uutiskirje ilmestyi vuonna 2018 kolme kertaa.

Sähkö-Kipinät 1/2018 toimitettiin 17. maaliskuuta 2 847 
vastaanottajalle. Uutiskirjeessä mainostettiin maaliskuussa 
järjestettävää Liikkuen läpi elämän -seminaaria. Uutiskirjeen 
sisältö rakentui seminaarin yleisesittelystä, jossa kerrottiin, 
mistä tapahtumassa kyse, kenelle se on tarkoitettu sekä teh-
tiin poimintoja ohjelmasta. Tarkemmin kerrottiin kumman-
kin seminaaripäivä sisällöistä erityisesti KKI-ohjelman nä-
kökulmasta. Uutiskirjeen loppuun oli koottu seminaarin 
pääpuhujien esittelyjä. Lisäksi annettiin tietoa näyttelyosas-
tosta ja muistutettiin majoitusvarauksista. 

Sähkö-Kipinät 2/2018 toimitettiin 14. helmikuuta 2 894 

vastaanottajalle. Uutiskirjeessä mainostettiin maaliskuun 
KKI-hanketukihakua sekä uutisoitiin Liikkuen läpi elä-
män -seminaarin olevan loppuunmyyty. Lisäksi uutiskir-
jeessä kerrottiin helmikuun alussa avatusta uudistetusta 
suomimies.fi-verkkosivustosta, VESOTE-kärkihankkeen 
kuulumisista sekä Liikuntaneuvonnan tila kunnissa -selvi-
tyksestä, jota KKI parhaillaan työsti yhteistyössä Liikunna 
aluejärjestöjen kanssa. Uutiskirjeessä oli myös maininta 
Sydänliiton ammattilaisnetti-sivustosta, joka on nimensä 
mukaisesti tarkoitettu liikunnan ja terveydenhuollon am-
mattilaisille elintapaneuvonnan tueksi. 

Sähkö-Kipinät 3/2018 toimitettiin 6. syyskuuta 3 092 
vastaanottajalle. Uutiskirjeessä mainostettiin syyskuun 
hanketukihakua. Lisäksi kerrottiin KKI-blogista, Yhteis-
työllä lisää kävelyä ja pyöräilyä -koulutuskierrokses-
ta, Porraspäivistä, vuoden 2019 KKI-Päivistä ja Kunnon 
Laivasta. Ennakkotietona kerrottiin tulevan Kipinät-lehden 
ilmestymisestä ja lehden teemasta sekä myöhemmin julkais-
tavasta Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksen 
raportista. Lisäksi uutiskirjeessä oli asiaa SuomiMies seikkai-
lee -kampanjasta julkaistusta raportista, uudistuneesta suo-
mimies.fi-verkkosivustosta sekä VESOTE-kärkihankkeen 
syksyn kuulumisista. Kumppaniverkoston tapahtumista 
Terveysliikuntapäivät, Liikkujan viikko sekä Fiksusti töi-
hin -webinaari olivat esille uutiskirjeessä. Uutiskirjeen lo-
pussa oli maininta KKI-ohjelman toimista EU:n uuden 
tietosuoja-asetuksen vaatimusten huomioimiseksi ja linkki 
tietosuojaselosteisiin sekä muistutus mahdollisuudesta pe-
ruuttaa uutiskirjeen tilaus.

11.5.2 Porraspäivien uutiskirje
Porraspäivät-kampanjalla on oma uutiskirjeensä, joka on 
suunnattu erityisesti työyhteisöille. Uutiskirje ilmestyy 
sähköpostin viestikentässä ja sen voi lukea myös selaimes-
sa. Uutiskirjeen voi tilata kampanjan verkkosivujen kautta. 
Uutiskirje ilmestyi vuonna 2018 kerran.

Uutiskirje toimitettiin 10. lokakuuta 1 270 vastaanot-
tajalle. Uutiskirjeessä kerrottiin marraskuun tulevista 
Porraspäivistä ja kampanjaan liittyvistä materiaaleista sekä 
kannustettiin osallistumaan Porraspäiviin myös sosiaalises-
sa mediassa aihetunnisteella #porraspäivät. Lisäksi uutis-
kirjeessä oli lyhyt tietoisku porraskävelyn terveyshyödyistä.   

11.6 Iso Posti

KKI-ohjelman massapostitusta kutsutaan nimellä Iso 
Posti. Se toimitetaan kirjepostituksena vähän yli 4 000 vas-
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Aihe Ajankohta Jakelu Läpimeno

Embargo: Terveysliikuntahankkeita ja 
liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

14.2.2018 valtakunnallinen, alueellinen, 
paikallinen, poliittinen, aikakaus- ja 
ammattilehdet, yhteistyöverkosto, 
Liikunnan aluejärjestöt, ministeriöt, 
neuvottelukunta

5

Embargo: Projekt för hälsomotion och främjare 
av motionsförhållanden belönades

14.2.2018 ruotsinkieliset mediat ja ministeriöt  –

Tiedote: Hyvä fyysinen kunto edistää työkykyä 
ja ehkäisee työuupumusta

14.3.2018 valtakunnallinen, alueellinen, paikallinen, 
poliittinen, aikakaus- ja ammattilehdet, 
yhteistyöverkosto, Liikunnan aluejärjes-
töt, hankkeet, ministeriöt, neuvottelu-
kunta

2

Tiedote: Oman kunnon testaus onnistuu nyt 
myös PowerTruck-tapahtumassa

9.8.2018 paikallinen ja alueellinen media  –

Tiedote: Porraspäivät aktivoi työyhteisöjä arjen 
askelmiin ja tukee työkykyä

29.10.2018 valtakunnallinen, alueellinen, paikallinen, 
poliittinen, aikakaus- ja ammattilehdet, 
yhteistyöverkosto, Liikunnan 
aluejärjestöt, neuvottelukunta, TEHYLI-
olosuhderyhmä, VESOTE-koordinaattorit

51

Taulukko 13. Tiedotteet ja niiden läpimeno mediassa vuonna 2018. 

taanottajalle. Posti lähetetään muun muassa KKI-ohjelman 
yhteistyötahoille, viimeisten kolmen vuoden aikana han-
ketukea hakeneille, kuntien liikuntatoimiin, terveyskes-
kuksiin ja työterveysasemille, Liikkujan Apteekeille, alue-
hallintovirastoihin, kuntoutuskeskuksiin sekä terveys- ja 
liikunta-alan oppilaitoksiin. Postitus toteutetaan kaksi 
kertaa vuodessa.

Postituskäytäntöjen osalta jatkettiin edellisinä vuosina hy-
väksi havaittua toimintatapaa, jossa Ison Postin kuorten 
täytöstä, osoitteistuksesta ja postiin huolinnasta vastasi 
Suomen Uusiokuori Oy.

Tammikuun 2018 Iso Posti
• postitettu 15.1.2018
• noin 4 250 vastaanottajaa
• liitteenä Liikkuen läpi elämän -seminaarin esite

Syyskuun 2018 Iso Posti
• postitettu 3.9.2018
• noin 4 430 vastaanottajaa
• liitteenä Porraspäivät-kortti, KKI-Päivät 2019 -esite, 

Kunnon Laiva 2019 -kortti

11.7 Tiedotteet

Vuoden 2018 aikana KKI-ohjelma julkaisi 5 tiedotetta (tau-
lukko 13). Lisäksi hanketukea saaneista toimitettiin tiedo-
tepohjat Liikunnan aluejärjestöille, jotka välittivät tiedot-
teet oman alueensa medialle. 
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Media Ajankohta Koko Sisältö

Facebook 1.–29.3.2018  Hanketuki

Facebook 1.–28.9.2018  Hanketuki

Kauppalehti-uutiskirje vko 35 Hanketuki

RadioMedia (SuomiPop, 
Nova, Aalto, Rock)

vkot 43–45 55 toistoa/kanava Porraspäivät

Facebook 15.10.–6.11.2018  Porraspäivät

Instagram 8.10.–6.11.2018  Porraspäivät

HENRY ry:n uutiskirje vko 39 Porraspäivät

11.8 Maksettu mainonta

Vuonna 2018 KKI-ohjelmalla oli hyvin vähän makset-
tua mainontaa, koska kyseisenä vuonna ei ollut tapah-
tumia, joita olisi ollut tarve mainostaa. Ainoastaan KKI-
hanketukea ja Porraspäiviä mainostettiin. 

Vuonna 2018 tuotettiin yhteensä seitsemän maksettua mai-
nosta (taulukko 14). 

 

11.9 Tuotettu materiaali

KKI-ohjelma tuotti vuonna 2018 yhteensä 23 eri paino-
tuotetta, joiden yhteenlaskettu painosmäärä oli 297 360 
kappaletta (taulukko 15). Vuonna 2018 ei tuotettu uutta 
opasmateriaalia.

Painettujen materiaalien lisäksi tuotettiin eri tapahtumiin 
ja hanketuen markkinointiin sähköisiä mainoksia (pdf:iä 
tulostettaviksi ja jpg-kuvia verkkosivuille), joita jaettiin 
verkostojen käyttöön. 

11.9.1. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja -sarja
Vuonna 2018 KKI-ohjelma julkaisi kaksi uutta julkaisua 
LIKESin Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja -sarjassa.

Suomalainen mies vastasi seikkailukutsuun – SuomiMies 
seikkailee -kampanja miesten hyvinvoinnin edistäjänä vuo-
sina 2007–2014 -raportti kokoaa yhteen kampanjan taus-
taa, historiaa, rakennusaineita ja toimenpiteitä. Raportissa 
arvioidaan myös kampanjan onnistumista, vaikuttavuutta 
ja yhteiskunnallisia perusteita. 

Julkaisussa on 70 sivua ja sen on toimittanut Emma-Reetta 
Hämäläinen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 341.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman toimintakertomus 2017 
kokosi yhteen vuoden 2017 toiminnan. Liikunnan ja kan-
santerveyden julkaisuja 347. 

11.9.2 Muut julkaisut
Vuonna 2018. KKI-ohjelma tuotti yhteistyössä Afectarin 
kanssa kaksi uutta materiaalia esimiestyön tueksi. 
Materiaalien tarkoituksena on antaa tietoa esimiehille sii-
tä, kuinka he voivat omalla toiminnallaan lähteä vaikut-
tamaan työntekijöiden fyysiseen kuntoon ja liikkumiseen. 
Toinen materiaali antaa kokonaisvaltaisen kuvan liikkumi-
sen edistämisen mahdollisuuksista työpaikoilla ja toisessa 
materiaalissa pureudutaan syvemmin työmatkaliikkumista 
edistäviin toimenpiteisiin. Kummassakin A5-kokoisessa 
materiaalissa on neljä sivua ja ne ovat ladattavissa KKI-
ohjelman verkkosivuilta.

Taulukko 14. Maksettu mainonta vuonna 2018. 
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Painotuotteen nimi Painos* Painosmäärä

Liikkuen läpi elämän -seminaarin -käsiohjelma (A4, 8 s.) 1 500

KKI-Päivät 2019 -kortti (A5) 2 000

Matka hyvään kuntoon -infograafi 4 000

KKI-vastauslähetyskuoret 2 000

KKI-istumiskortit 30 000

KKI-työmatkakortit 30 000

KKI-kuntokortit 50 000

Työhyvinvoinnin esite esimiehille (A5) 5 000

Työmatkaliikkumisen esite esimiehille (A5) 5 000

Pysyvästi paino hallintaan -opas 5. 50 000

SuomiMies-raportti 500

SuomiMiehen treeniopas 5. 30 000

KKI-Päivät 2019 -esite (A4, 2 s.) 5 500

Porraspäivät 2018 -kortti 5 000

Kunnon Laiva 2019 -kortti (A5) 5 500

KKI-tukien mainoskortti 2 000

Matka hyvään kuntoon -opas 5. 30 000

TEA-viisari-infograafi (valtakunnallinen) 1 000

TEA-viisari-infograafi (Etelä-Pohjanmaa) 300

Eläkevuodet edessä -opas 3. 30 000

Kipinät 1/2018 7 800

Kipinät 2/2018 7 700

KKI-toimintakertomus 2017 60

* Kaikki painokset ensimmäisiä, ellei muuta mainita.

Taulukko 15. KKI-ohjelman painotuotteet 2018.

11.11 Näkyvyys medioissa ja verkostoissa

11.11.1 Mediaseuranta

KKI-ohjelmalla oli koko vuoden käytössä M-Brain Insight 
Oy:n M-Original-seurantapalvelu printti-, televisio- ja ra-
diomedioille. Lisäksi käytössä oli M-Brainin sähköinen 
seuranta M-Adaptive. 

Yhteensä osumia printissä ja verkossa oli vuoden aikana 
341. KKI-ohjelman ohella seurattiin tarkennetuilla ha-
kusanoilla: SuomiMies seikkailee -kampanjaa (30 osu-
maa), Liikkujan Apteekkia (3), Porraspäiviä (51 osumaa) 
ja Vaakakapinaa (97).

Alkuvuodesta Vaakakapina-kampanja sai vielä runsaasti 
osumia, mikä selittää tammikuun korkeaa osumamäärää. 
Maaliskuussa puolestaan uutisointiin paljon hanketues-
ta ja KKI-hankkeista. Marraskuun mediaseurantalukuja 
puolestaan nostatti erityisesti Porraspäivät, joka niin ikään 
sai runsaasti huomiota niin printtimediassa (22) kuin ver-
kossakin (29). 

Kaikkiaan osumat jakautuivat ajallisesti taulukon 16 mu-
kaisesti.
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11.11.2 Julkaisut ja artikkelit
 

Hämäläinen, E-R. Valmet Rautpohja on työmatkaliikkumisen 

edelläkulkija. Kipinät 1/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Hämäläinen, E-R, Komulainen, J, Malvela, M, Siivonen, 

K ja Suutari, A. Toim. Hämäläinen, E-M. Suomalainen mies 

vastasi seikkailukutsuun. SuomiMies seikkailee -kampanja 

miesten hvinvoinnin edistäjänä vuosina 2007–2014. Liikunnan 

ja kansanterveyden julkaisuja 341. Jyväskylä: Liikunnan ja 

kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 

Hämäläinen, E-R & Onatsu, T. Luonto on Suomen suurin 

liikuntapaikka ja avoinna ympäri vuoden. Kipinät 1/2018. 

Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Hämäläinen, E-R & Onatsu, T. Luonto on Suomen suurin 

liikuntapaikka ja avoinna ympäri vuoden. Muutosta liikkeellä 

-sivusto. 

Hämäläinen, E-R & Suutari, A. Liikkuminen osaksi ihmisten 

arkea jokaisessa elämänvaiheessa. Kipinät 1/2018. Jyväskylä: 

KKI-ohjelma.

Kivimäki, S. Liikuntaneuvonta nyt ja tulevaisuudessa. Kipinät 

1/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Kivimäki, S. Liikuntaneuvonta osaksi kunnan 

hyvinvointipalvelua – millä keinoin? Kipinät 2/2018. Jyväskylä: 

KKI-ohjelma.

Kivimäki, S. Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta – VESOTE 

liikuttaa. Kipinät 2/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Kivimäki, S. & Pajunen, L. Liikunta puheeksi ja osaksi 

elintapaohjausta. Kipinät 1/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Malvela, M. Sote panostaa henkilöstön terveyteen ja työkykyyn. 

Kipinät 2/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Pajunen, L. Terveysliikunnan sparraaja. Kipinät 2/2018. 

Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Suutari, A. Ihmislähtöistä yhdyskuntasuunnittelua. Kipinät 

1/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Suutari, A. KKI-ohjelman ulkopuolinen arviointi on julkaistu. 

Kipinät 2/2018. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Suutari, A. Tunnustusta ansioituneille terveysliikuntahankkeille 

Printti Digi

Tammikuu 38 24

Helmikuu 19 15

Maaliskuu 30 25

Huhtikuu 18 10

Toukokuu 6 12

Kesäkuu 4 6

Heinäkuu 3 1

Elokuu 10 10

Syyskuu 9 13

Lokakuu 13 14

Marraskuu 25 29

Joulukuu 3 3

Yhteensä 179 162

Taulukko 16. Mediaseurannan osumat ajallisesti vuonna 
2018.
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ja liikkumisen olosuhteiden edistäjälle. Kipinät 1/2018. Jyväskylä: 

KKI-ohjelma.

Suutari, A. & Onatsu, T. SPAcE-projekti loi aktiivisia 

kaupunkiympäristöjä ei puolille Eurooppaa. Kipinät 1/2018. 

Jyväskylä: KKI-ohjelma.

Turunen, M. Kuntien pyöräilyn olosuhteet tuoreissa kansissa. 

Kipinät 2/2019. Jyväskylä: KKI-ohjelma.

11.11.3 Haastattelut

Komulainen, J. Hyvä fyysinen kunto edistää työkykyä ja ehkäisee 

työuupumusta. Selänne. 23.3.2018.

Kivimäki, S. Kepeää jumppaa mökillä. Helsingin Sanomat. 

28.6.2018.

Komulainen, J. Hyväkuntoinen uupuu työssä harvemmin. 

Tunne & Mieli. 3/2018.

Malvela, M. Matka hyvään kuntoon-päivä Mikkelissä. Yle Radio 

Etelä-Savo. 20.8.2018.

Onatsu, T. Kävely, mainettaan tärkeämpi hyvinvoinnin tekijä. 

Tutkapari-podcast. 20.9.2018.

Onatsu, T. Porraspäivät aktivoi työyhteisöjä. Rannikkoseutu. 

2.11.2018.

Onatsu, T. Ensi viikolla käytetään portaita. Lounais-Lappi. 

2.11.2018.

Onatsu, T. Työssään paljon istuva nainen vaihtoi hissin kuuteen 

kerrokseen portaita – homma kävi jo viikossa helpommaksi, 

mutta onko siitä mitään hyötyä? Yle Uutiset. 9.11.2018.

Suutari, A. & Onatsu, T. Välj trappan den här veckan. 

Hufvudstadsbladet. 6.11.2018.

11.11.4 Esitelmät

Kivimäki, S. Elintapaohjaus tulevaisuudessa, VESOTEn hyvät 

käytännöt käyttöön. VESOTE-aluehankkeiden päätösseminaarit. 

Seinäjoki, Mikkeli, Oulu, Kajaani, Lappeenranta, Pori, Joensuu.

Kivimäki, S. Liikunta, ravitsemus, uni hyvinvoinnin kulmakivet. 

MITU-kärkihankkeen seminaari. Turku, 15.5.2018.

Kivimäki, S. Liikuntaneuvonnan tila 2017. VESOTE-

lähikoulutuspäivät. Helsinki, Oulu, Lappeenranta ja Kajaani. 

Onatsu, T. Työmatkoista hyvinvointi. Fiksusti töihin -webinaari. 

19.4.2018.

Onatsu, T. Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä. Lounais-

Suomen kuntien liikuntaseminaari. Risteily, 21.9.2018.

Onatsu, T., Kahlmeier, S., Cavill, N., Foster, C., Colt, R., Ganea, S., 

Ndukwe, R., Ciaperoni, S., Siliņa, Z., Korola, Z., Liepina-Zusane, 

D., Goudas, M., Skayiannis, P., Theodorakis, Y., Aznar L., Susana, 

S-M., Moreno, D., Sánchez García, A, Murua G., Gutiérrez, J A., 

Zalavra, O., Mitsiadi, V. & Crone, D. SPAcE – Supportin Policy and 

Action for Active Environment. Smart Cities in Smart Regions. 

Lahti, 26.–27.9.2018.

Onatsu, T. Examples of how the HEAT has been used in Finland. 

ISPAH/HEPA 2018. Lontoo, Englanti, 15.–17.10.2018.

Puurunen, A. KKI-avustukset soveltavan luontoliikunnan 

hankkeisiin. Soveltavan liikunnan verkostotilaisuus. Espoo, 

28.9.2018.

Puurunen, A. KKI-avustukset luontoliikuntahankkeille. Suomen 

Ladun järjestöpäivät ja syyskokous. Espoo, 20.10.2018.

Suutari, A. Yhteisellä viestillä vaikuttavuutta. Liikunnan 

aluejärjestöjen aluepäivät. Hyvinkää, 15.8.2018.

.
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12 KKI-ohjelman organisaatio

12.1 Neuvottelukunta

Puheenjohtaja

Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet

Antti Blom, Liikkuva koulu -ohjelma

Eino Havas, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 

LIKES

Sinikka Kaakkuriniemi, Suomen Mielenterveysseura

Elina Karvinen, Ikäinstituutti

Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu

Matleena Livson, Suomen Olympiakomitea 

Mari Miettinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Asiantuntija

Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Esittelijä

Jyrki Komulainen, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Sihteeri

Miia Malvela, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

12.2 Henkilökunta

Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, FT, dosentti

Emma-Reetta Hämäläinen, tiedottaja vs (–31.10.2018), FM 

Sari Kivimäki, kenttäpäällikkö, VESOTE-kärkihankkeen 

projektipäällikkö, fysioterapeutti

Miia Malvela, kehittämispäällikkö, LitM

Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori, TtM 

Laura Pajunen, hankevalmistelija vs, TtM

Anna Puurunen, hankevalmistelija vs, TtM (1.8.2018–)

Katri Siivonen, viestintäpäällikkö, FM (äitiysvapaa –31.10.2018)

Anna Suutari, tiedottaja, (1.11.2018–); viestintäpäällikkö vs 

(–31.10.2018), FM

Elina Tarkiainen, hankevalmistelija, TtM (äitiys- ja perhevapaalla 

koko v. 2018)

Katariina Tuunanen, hankekoordinaattori, TtM

Määräaikaiset työntekijät

Susanna Karvinen, testauspäällikkö (15.–24.8.2018)

Heidi Lindfors, testauspäällikkö (9.–11.8.2018)

Jussi Peltotalo, testauspäällikkö (12.–17.8.2018)

Marianne Turunen, osa-aikainen tutkimusassistentti (4.6.–

29.6.2018 ja 20.8.–31.12.2018)

12.3 Kotimaiset verkostot ja työryhmät, 
joissa KKI-ohjelma asiantuntijana

Emma-Reetta Hämäläinen

• Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä 

KeHO, viestintätyöryhmän jäsen

Sari Kivimäki

• Liikkuvaks -hanke, Turun kaupunki, ohjausryhmän 

jäsen 

Turun kaupungin AVI-rahoitteinen hanke

• Arvopohjainen ryhmäliikuntaneuvonta -hanke, 

Lahden ammattikorkeakoulu, ohjausryhmän jäsen 

Lahden ammattikorkeakoulun OKM-rahoitteinen hanke

• VESOTE-hankkeen alueelliset osahankkeet 

(Essote, Siun sote, Satasote ja PPSHP), ohjaus- ja 

projektiryhmien jäsen

• Valihy-hanke, UKK-instituutti, ohjausryhmän jäsen

Jyrki Komulainen

• TEHYLI-ohjausryhmä, varajäsen 

Katso luku 3.

• Voimaa vanhuuteen -ohjelma, Ikäinstituutti, 

ohjausryhmän jäsen

• Ikäihmisten liikunnan kansallinen 

toimenpideohjelma, ohjausryhmän jäsen 

• THL, TedBM liikuntatoimessa, työryhmä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vuodesta 



82

2010 alkaen kerännyt joka toinen vuosi tietoa liikunnan 

edistämisestä ja sen muutoksista kunnissa. Tulokset 

raportoidaan TEAviisari-verkkopalvelussa. Tulokset on 

KKI-ohjelman toimesta julkaistu tiivistetyssä muodossa 

edelleen levitettäväksi toimijoiden käyttöön.

• STM:n kärkihanke Edistetään terveyttä ja 

hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, 

asiantuntijaryhmän jäsen

• Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) 

-kärkihanke, ohjausryhmän jäsen 

Miia Malvela

• Aktiivista arkea lähiöistä, ohjausryhmän jäsen 

Helsingin kaupungin AVI-rahoitteinen hanke

• Helsingin kaupungin liikkumisohjelma, 

projektiryhmän jäsen

• Tosimiehen selkätreeni -hanke, ohjausryhmän jäsen 

Selkäliiton OKM-rahoitteinen hanke

Tanja Onatsu

• Rajaton luonto -hanke, ohjausryhmän jäsen 

Joensuun kaupungin hanke

• Polku luontoon 2017–2019 -hanke, ohjausryhmän 

jäsen, Metsähallituksen hanke

• Fiksusti töihin -hanke, ohjausryhmän jäsen 

Liikenneviraston, Helsingin seudun liikenteen, 

Liikenneturvan ja KKI-ohjelman yhteishanke 

työmatkaliikkumisen edistämiseksi työpaikoilla. 

Hanketta koordinoi Motiva. 

• Viisaan liikkumisen verkosto VILI-verkosto 

Motiva koordinoi valtakunnallista viisasta liikkumista 

edistävää LIVE-verkostoa. 

• Ulkoilufoorumi 

Ulkoilufoorumiin kuuluu kansalaisjärjestöjä ja muita 

ulkoilua edistäviä tahoja. 

• HEPA Europe  

HEPA Europe on WHO:n Euroopan alueella toimiva 

verkosto, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja 

terveyttä fyysisen aktiivisuuden keinoin. 

• Soveltavan luontoliikunnan verkosto 

Valtakunnallinen soveltavan luontoliikunnan verkosto 

kehittää luontoliikuntaa liikuntarajoitteisille.

Katri Siivonen

• Fiksusti töihin -hanke, ohjausryhmän jäsen 

Liikenneviraston, Helsingin seudun liikenteen, 

Liikenneturvan ja KKI-ohjelman yhteishanke 

työmatkaliikkumisen edistämiseksi työpaikoilla. 

Hanketta koordinoi Motiva. 

Anna Suutari

• Fiksusti töihin -hanke, ohjausryhmän jäsen 

Liikenneviraston, Helsingin seudun liikenteen, 

Liikenneturvan ja KKI-ohjelman yhteishanke 

työmatkaliikkumisen edistämiseksi työpaikoilla. 

Hanketta koordinoi Motiva. 

Katariina Tuunanen

• Kemin kaupungin Koko Kemi Liikkuu -hanke, 

ohjausryhmän jäsen 

Kemin kaupungin AVI-rahoitteinen hanke 

• Pudasjärven kaupungin Likiliikunta-hanke, 

ohjausryhmän jäsen 

Pudasjärven kaupungin AVI-rahoitteinen hanke 
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LIITE 1
Myönnetyt KKI-avustukset vuodelle 2018

Hakijataho Hankkeen nimi Avustushaku Myönnetty 
avustus

Tmi PuhtiPonit Luonto liikuttaa lempeästi Hanketuki 1/2018 3 000

Asikkalan Raikas Uuteen alkuun -sporttikoulu Hanketuki 1/2018 700

Espoon Diakoniasäätiö - Työvalmennuspalvelut Innostavaa lähiliikuntaa Hanketuki 1/2018 1 800

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Lätkä-äidit liikkeelle Hanketuki 1/2018 2 200

FC Kasiysi Espoo ry Aikuisten kuntofutis Hanketuki 1/2018 2 500

Westend Indians ry Katsomosta kaukaloon – Heimon faijasäbä 
-jatkohanke

Hanketuki 1/2018 2 000

Forssan Palloseuran juniorit ry Aikuisten naisten ringettekoulu Hanketuki 1/2018 1 200

Rentoutuskeskus Kehrä Kehoa kesytellen, mieltä lepytellen Hanketuki 1/2018 1 200

Espoon Kiekkoseura ry Aikuisten naisten ringettekoulu Hanketuki 1/2018 1 400

FC Kontu ry Yhdessä hyvää kaikille Hanketuki 1/2018 1 900

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys Liikunnasta merkitystä elämään Hanketuki 1/2018 3 000

Helsinki ringette ry Ringetestä sykettä arkeen Hanketuki 1/2018 900

Nektaria ry Mullakin on keho Hanketuki 1/2018 700

Opset Oy Opset Liike -jatkohanke Hanketuki 1/2018 3 000

Sambo 2000 ry Ole älykäs – aloittaa treenaata! Hanketuki 1/2018 600

Sirkus Magneta ry Sirkus mielenterveyskuntoutuksen tukena Hanketuki 1/2018 2 000

Urheiluhallit Oy Urheiluhallien henkilökunnan 
Kunnonhuoltajat kurssi 1

Hanketuki 1/2018 1 000

Alten Finland Oy Liikuntainnostuksen herättäminen Hanketuki 1/2018 1 200

Voimistelu- ja urheiluseura Hyvinkään Ponteva Ry Pallo ei pure Hanketuki 1/2018 1 800

Tawast Cycling Club ry TCC Hämeen Pyöräilystartit Hanketuki 1/2018 2 000

Iisalmen Nuorison Tuki ry Se liikkuu sittenkin Hanketuki 1/2018 1 800

Iisalmen seudun Yrittäjänaiset ry TimmitMimmit 2018 Hanketuki 1/2018 2 000

Ivalon apteekki Ivalon apteekin työssäjaksamisen edistä-
minen liikkumaan kannustamalla eri lajeja 
esitellen

Hanketuki 1/2018 1 000

Broman Group Oy Virtapiikki Hanketuki 1/2018 4 000

Iivari Mononen Oy Paremminvointiprojekti Hanketuki 1/2018 3 000

Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry Liikuta ilolla selkääsi Hanketuki 1/2018 1 400

Harjun Woima Jyväskylä ry Intoa liikuntaan - vireyttä työhön Hanketuki 1/2018 3 000

Jyväskylän Feniks ry Liikunta kaikille 2018 Hanketuki 1/2018 1 600

Jyväskylän Seudun Invalidit ry Tuolijooga Hanketuki 1/2018 800



85

Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura TiVoLi ry Tikkakosken ja lähialueen aikuiset ja ikään-
tyvät. Erityisesti liikuntaa vähän harrastavat/
harrastamattomat. Jatkohakemus.

Hanketuki 1/2018 800

Voimistelu- ja Urheiluseura Koskenpään Kiri ry Ryhti- ja kehonhuolto osana arkea Hanketuki 1/2018 1 200

Kajaanin Honka ry Naisten kuntokorista Kajaanissa Hanketuki 1/2018 1 400

Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry Elämä kuin tanssia vaan-hyvää oloa liikun-
nasta

Hanketuki 1/2018 1 000

Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy Buustia hyvinvointiin Hanketuki 1/2018 2 800

Gladius Kirkkonummi ry Uimataitoa kesäksi Hanketuki 1/2018 400

Voimisteluseura BounCe Espoo ry Vanhemmat liikkeelle! Hanketuki 1/2018 700

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Liikkeestä energiaa työhön ja vapaa-aikaan: 
LiikE

Hanketuki 1/2018 1 500

CTS Engtec Oy KIPINÄ 2018 Hanketuki 1/2018 2 300

Kouvolan Liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry Omat polut - Hyvinvointia lähiliikunnalla Hanketuki 1/2018 900

Jätekukko Oy Paremminvointia liikunnasta Hanketuki 1/2018 2 000

Kuopion Reipas ry Reippaat vanhemmat Hanketuki 1/2018 2 000

Lujatalo Oy Liikutaan Lujaa! -jatkohanke Hanketuki 1/2018 2 500

Pallokissat Kuopio ry Naisten jalkapallokerho Hanketuki 1/2018 2 000

PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry Liikettä niveliin Hanketuki 1/2018 1 800

POK Group POK Hyvinvointi 2018 Hanketuki 1/2018 3 000

Puijon Pesis ry Kuntoa Kuopioon pesiksellä Hanketuki 1/2018 3 000

Tahkon kyläyhdistys ry Nilsiä liikkuu 2018 Hanketuki 1/2018 2 500

Talentree Oy Talentree Health 2.0 Hanketuki 1/2018 3 000

TanssiWisio Oy Seuratansseista kuntoa ja virtaa elämään Hanketuki 1/2018 2 000

Tmi Kengät pois Nilsiän Vetreät Viljelijät Hanketuki 1/2018 500

Inserii Ky Fibromyalgiasta voi kuntoutua Hanketuki 1/2018 1 000

Portaanpään kristillinen opisto Liikkuva Portaanpää Hanketuki 1/2018 4 000

FC LaPa Taustat kuntoon! Hanketuki 1/2018 3 000

Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry Kadonneen hyvinvoinnin metsästys Hanketuki 1/2018 3 000

Mielen Melodiat Oy Keho liikkeelle ja mieli huoltoon Hanketuki 1/2018 2 500

TreeniX Oy Miksi et liiku? Hanketuki 1/2018 2 000

Lastusten kyläyhdistys ry Liikettä Lastusiin Hanketuki 1/2018 700

Liikuntaparkki Liikuntaa Lempein Askelin Hanketuki 1/2018 1 000

Leppävirran Viri Hiihtokoulusta laturetkeen Hanketuki 1/2018 1 300

Liperin Ykkos apteekki / Tuulia Väisänen Aktiiviset apteekkilaiset Hanketuki 1/2018 1 000

Hela Hälzan Kom i gång med Hela Hälzan 2018 Hanketuki 1/2018 2 500

Merikarvian Kuntoilijat ry Perheet liikkumaan Hanketuki 1/2018 300

Kyyhkylä Oy Lähde liikkeelle - innostu hyvinvoinnistasi Hanketuki 1/2018 2 500
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Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Liikuttava! Hanketuki 1/2018 1 200

Voimistelu- ja urheiluseura Muuramen Yritys ry Yritys innostaa liikeelle Hanketuki 1/2018 2 000

Pirkanmaan kotikuntoutus avoin yhtiö Ryhtiä  ja ruista runkoon - matalan kynnyksen 
liikuntaryhmät

Hanketuki 1/2018 3 000

Nokian Reuma ja Tules ry Kehonhuolto Hanketuki 1/2018 500

Tmi PT-Personal Kunnon Startti I & II Hanketuki 1/2018 900

Pal-Metalli Oy Rautainen kunto -jatkohanke Hanketuki 1/2018 2 000

Maaselän Latu ry Hiihtämällä hyvä olo Hanketuki 1/2018 1 800

Hämeen allergia-, iho- ja astmayhdistys ry Liikunnan iloa astmaattisille ja allergisille 
aikuisille

Hanketuki 1/2018 800

Riihimäen Kehä-Ketut ry Miesten kuntonyrkkeily Hanketuki 1/2018 1 600

Rovaniemen nuorten miesten kristillinen yhdistys Aikuisten koripallokoulu Hanketuki 1/2018 200

Santa's United ry Aikuisten salibandy osana Pukkiperhettä Hanketuki 1/2018 1 500

Kunnonstartti Oy Servi Starttaa Sisukkaasti Hanketuki 1/2018 6 000

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry Juoksussa kaiken ikää Hanketuki 1/2018 1 600

Savonlinnan seurakunta Liikkumalla hyvinvointia Hanketuki 1/2018 2 000

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Vedestä VOIMAA ja ILOA Hanketuki 1/2018 1 800

Ahjolan Setlementti ry Vierivä Ahjola ei sammaloidu Hanketuki 1/2018 2 000

Hämeen Naisvoimistelijat ry Painonhallintaryhmä - tee unelmistasi totta Hanketuki 1/2018 1 100

JTA Connection Oy Kaikki yhdessä liikkumaan Hanketuki 1/2018 2 000

Lunddance ay Kunnon Nekala Hanketuki 1/2018 1 600

MLL Tampereen osasto ry Liikkeessä kaiken ikää Hanketuki 1/2018 1 200

Pirkka-Hämeen Psoriasisyhdistys ry Kuntoudu, vahvistu ja virkisty -psorivertaislii-
kuntaryhmä

Hanketuki 1/2018 400

Suomen venäjänkielisten osasto - KlubOK Tampere 
ry

Hyvinvointia jokaiselle työikäiselle matalalla 
kynnyksellä

Hanketuki 1/2018 1 500

Valo-Valmennusyhdistys ry Askeleittain aktiivisuutta Hanketuki 1/2018 3 000

Liikunto MamitReenaa - äidit liikkeelle Hanketuki 1/2018 1 000

Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry Korista keski-ikäisille Hanketuki 1/2018 1 500

Liikkujat ry Liikkujien verkkotreenit Hanketuki 1/2018 800

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry HyVi -hyvinvointia viikkoihin Hanketuki 1/2018 1 400

Vaasan Kiisto ry Uudelleen liikkumaan Hanketuki 1/2018 1 500

Vaasan Seudun Yhdistykset ry Liikuntaa ja kehon hyvinvointia työyhteisöön Hanketuki 1/2018 1 000

Onkod Nuoriso Ry Yhdessä liikkeelle Hanketuki 1/2018 2 500

Simmis Vanda ry Vesi vanhin voitehista - vedestä voimaa! Hanketuki 1/2018 2 500

Vantaan Jalkapalloseura ry Miesten jalkapalloliikunnan starttiryhmät Hanketuki 1/2018 2 800

Vantaan Latu ry Hiihtämällä hyvä olo Hanketuki 1/2018 1 000

WJK Juniorit ry Terveyttä ja työhyvinvointia paremmaksi Hanketuki 1/2018 3 500



87

Nummelan Palloseura ry Aikuisten jalkapallokoulu Hanketuki 1/2018 1 400

Uplakers ry/Taitoluistelujaosto (UpTL) Ylöjärvi Aikuisten taitoluistelukoulu Ylöjärvellä -jat-
kohanke

Hanketuki 1/2018 1 000

Ähtärin Kiekko-Haukat ry Aikuisten kuntoluistelu Hanketuki 1/2018 800

Äänekosken voimistelu- ja urheiluseura Huima ry Liikettä jalkapalloillen! Hanketuki 1/2018 900

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu Arjen aktivointia Etelä-Suomessa 2018 Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikunnasta neuvoa -neuvoa liikuntaan! Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjala - Liikkuvan ja terveen ihmisen 
maakunta

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Keski-Suomen Liikunta ry Keski-Suomi polulla kohti hyvinvointia Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Kainuun Liikunta ry Terveysliikunnan edistäminen Kainuussa 2018 Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry Hyvinvointia liikunnasta Keski-Pohjanmaalle Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Kymenlaakson Liikunta ry Kymenlaakso liikkeelle, KKI -toiminta sekä 
terveysliikunnan kehittäminen Kymenlaakson 
maankunnassa

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Pohjois-Savon Liikunta ry Parasta Savolaista Liikettä Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Päijät-Häme - Terveysliikunnan megamaa-
kunta

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Etelä-Savon Liikunta Etelä-Savo liikkeelle Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Maakunnallisen terveysliikunnan edistämi-
nen/Alueellisen terveysliikuntatoiminnan 
koordinointi ja kehittäminen

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Lapin Liikunta ry Lapin terveysliikunnan kehittämisohjelma 
2018

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Pohjanmaan liikunta ja Urheilu ry:n KKI-
ohjelma

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Liikettä Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

15 500

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Hyvinvointia Lounais-Suomeen liikunnan 
avulla

Hanketuki 1/2018, 
Liikunnan aluejär-
jestöjen tuki

31 000

Asikkalan 4H- yhdistys ry Lapsi liikuttajana Hanketuki 2/2018 900

Espoon kirjailijat ry. Kirjallisuus liikuttaa Hanketuki 2/2018 1 200

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Hyvän olon Omnia Hanketuki 2/2018 1 600
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SAP Finland Oy Vireämpi ja toimintakykyisempi henkilöstö 
2017

Hanketuki 2/2018 2 500

Tmi Joogataan Laaksolahti Luontokävely & kehon ja mielen huolto Hanketuki 2/2018 2 000

WAU ry Kuntolentis startti Hanketuki 2/2018 900

Vehkalahden Veikot Liikunnan iloa aikuisten  suunnistuskoulusta  
ja sen  jälkeen kuntosuunnistuksista

Hanketuki 2/2018 900

Bodymind Pasila ilolla liikkumaan Hanketuki 2/2018 2 800

Drumsö Idrottskamrater Dicken rf Motionshandboll för vuxna Hanketuki 2/2018 1 700

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Urheiluseurat vuorotyöläisten liikuttajina Hanketuki 2/2018 8 000

GT Musiikkiluvat Oy Musiikkiluvat kuulostaa ja tuntuu hyvältä Hanketuki 2/2018 1 200

Helsingin Kanoottiklubi - Helsingfors Kanotklubb ry Meloiloa 2 Hanketuki 2/2018 2 000

IF Gnistan Potkua elämään! Hanketuki 2/2018 1 500

Kansainvälinen hiihtokoulu Ry Maahanmuuttajat liikkumaan Hanketuki 2/2018 2 500

Lilinkotisäätiö / Stiftelsen Lilihemmet Vireyttä liikunnalla Hanketuki 2/2018 1 200

Malminkartanon Weivarit r.y. Kunnon Weivarit Hanketuki 2/2018 1 500

Monaliiku - Monikansallisten naisten hyvinvointi ja 
liikunta ry

Football Fitness naisille Hanketuki 2/2018 2 000

Pallokerho-35 Ry Pallokerho-35 Naisfutis Hanketuki 2/2018 1 000

Puistolan Urheilijat ry XL-jumppa Hanketuki 2/2018 700

Stadin Pallo ry Liiku hetkessä ja joukossa! Hanketuki 2/2018 2 000

Tai Shin Mun Viikki ry Qigong-terveysliikuntaa autoimmuunisaira-
uksista kärsiville

Hanketuki 2/2018 1 000

Tikkurila-Seura ry. Koriksella kuntoon Hanketuki 2/2018 3 000

Hyvinkään Invalidit r.y. Virtaa Vesiliikunnasta Hanketuki 2/2018 1 700

Matrocks Oy hyvinvointia matrocks oy työntekijöiden 
arkeen

Hanketuki 2/2018 700

Hämeenlinnan 5. Aulangon apteekki Iloa ja virkeyttä luonnosta ja liikunnasta Hanketuki 2/2018 400

Hämeenlinnan taitoluistelijat ry Äijäluistelu Hanketuki 2/2018 2 700

Kanta-Hämeen Hengitys ry Maskimiehet – irti ylipainelaitteesta, oman 
elämänsä sankariksi

Hanketuki 2/2018 1 200

Lahti Yuko Aikikai ry Qigong -energiaa ja hyvinvointia työhön ja 
opiskeluun

Hanketuki 2/2018 1 500

Iisalmen Naisvoimistelijat ry Työikäiset liikkumaan Hanketuki 2/2018 2 000

Kiipulasäätiö Työkykyä ja virtaa työvuosiin - 
Puolustusvoimien työhyvinvointihanke

Hanketuki 2/2018 7 000

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Arki aktiivisemmaksi yksin ja yhdessä Hanketuki 2/2018 2 500

Joensuun Curling ry Get into Curling Hanketuki 2/2018 1 000

Boreal Kasvinjalostus Oy Kaikki liikkeelle nyt! Hanketuki 2/2018 1 000

Art-Master ry Minä osaan! -harjoituskokonaisuus Hanketuki 2/2018 1 900

FC Vaajakoski ry Harrastefutiksesta vauhtia&vireyttä Hanketuki 2/2018 800

Jyväskylän Pallokerho ry Hyvinvointia ja hyvää fiilistä jalkapallosta Hanketuki 2/2018 2 500
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Keski-Suomen Sydänpiiri ry Sydän trainerisi -liikuntakurssi Hanketuki 2/2018 1 400

LeWell oy Hyvinvoinnin askelmerkkejä logistiikkapuo-
lelle

Hanketuki 2/2018 3 500

O2-Jyväskylä ry KKI- Salibandy Liikunnallinen elämäntapa 
salibandyn avulla - jatkohakemus

Hanketuki 2/2018 1 400

Palokan Ilo, voimistelu ja liikunta ry Pelimiesten voima ja huolto Hanketuki 2/2018 1 800

Probis Solutions Oy Probis liikkuu ja jaksaa paremmin Hanketuki 2/2018 1 000

Etelä-Suomen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ry Rohkeutta liikkua ja parempaa kuntoa Hanketuki 2/2018 1 400

Jääurheiluseura Haukat Aikuisten naisten luistelu- ja ringettekoulu Hanketuki 2/2018 1 300

Raiders Basket ry Aikuisten core-koris Hanketuki 2/2018 1 900

Kainuun Liikunta ry Kunnolla kuntoon – Liikuntapaikkahoitajien 
työhyvinvointi -hanke

Hanketuki 2/2018 3 000

Kajaanin Juntta ry Äijävoimaa Hanketuki 2/2018 1 200

Kangasalan Urheilijat Ku-68 Kevyttä hyvänmielen kuntoliikuntaa ikään-
tyneille

Hanketuki 2/2018 700

Kangasniemen Palloilijat ry Katsomosta kentälle Hanketuki 2/2018 1 800

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr. Liikkuva työpaja - Lippa Hanketuki 2/2018 3 000

Botniagolf ry Golf liikuntaa senioreille Hanketuki 2/2018 1 500

Fysioterapia Athle Oy Tanssien ja tasapainoillen kohti parempaa 
terveyttä

Hanketuki 2/2018 1 000

Fantsut ry Säbä on Fantsua! Hanketuki 2/2018 1 900

Tanssiklubi Kotkan hyrrät ry Jatkohakemus tuelle "Tanssin ja jumpan iloa 
aikuisille"

Hanketuki 2/2018 1 500

KSS Energia Oy Mitä Sulle kuuluu? -työhyvinvointivuosi 2018 Hanketuki 2/2018 2 000

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kouvolan paikal-
lisyhdistys ry

Työhyvinvointia ja työssäjaksamista varhais-
kasvatushenkilöstön arkeen

Hanketuki 2/2018 1 500

Alfido Oy Mahtavat Miehet -kovemmin ja korkeam-
malle

Hanketuki 2/2018 2 500

Puijon Mahti ry Mahtavat polut Hanketuki 2/2018 900

Savon Tietokeskus Oy Virtapiikki 2018 Hanketuki 2/2018 2 500

Savon Yrittäjät Oy Yykaakoo - Yrittäjien ystävät kasvattavat 
kuntoa!

Hanketuki 2/2018 1 000

Kauhajoen Liikuntaseura ry Äijät vetreiksi - nyt menoksi! Hanketuki 2/2018 1 000

EMA Sport Hei aikuinen, aloita liikunta! Hanketuki 2/2018 2 000

Päijät-Hämeen Terveydenhoitajayhdistys ry Vahvasti mieleen (jatkohakemus) Hanketuki 2/2018 700

Vulganus Oy Puhtia Pimeyteen, Tarmolla Talveen Hanketuki 2/2018 900

Laitilan Jyske ry. pesäpallojaosto Aikuisten harrastepesis Hanketuki 2/2018 2 500

Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys ry Perheet liikkeelle! Hanketuki 2/2018 600

Lappeenrannan Nuorten Miesten Kristillinen 
Yhdistys Ry

Koko keho kuntoon koriksella Hanketuki 2/2018 2 000

Lappeenrannan seudun steinerkoulun kannatusyh-
distys ry.

Luonnosta ja liikunnasta arkivoimaa Hanketuki 2/2018 1 000

Mari Rantanen (Crossing Piippokeskus) Muokkaus jumppa / rasvanpolttojumppa Hanketuki 2/2018 1 000
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Lieksan Somaliperheyhdistys ry Liikunnan iloa Lieksaan Hanketuki 2/2018 2 500

Harjun Kiekko ry Avoimet pelijäät Hanketuki 2/2018 1 000

KoripalloHokki ry Kuntoa koriksesta Hanketuki 2/2018 1 200

Etelä-Savon Kuntokartano Oy Turvallisesti ja terveellisesti liikkeelle Hanketuki 2/2018 2 800

Lumme Energia Oy Lumme-energiaa 2018 Hanketuki 2/2018 2 500

Rymättylän Soihtu ry Rymättylän kundit kutoon Hanketuki 2/2018 500

Nokian Pyry ry. Helppoa hikiliikuntaa työikäisille Hanketuki 2/2018 1 000

Nurmijärvi Seven Ringettes Association Ry Luistelusta liikunnaniloa Hanketuki 2/2018 1 000

Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry Asahi -liikuntaa Hanketuki 2/2018 500

Ervastinkylän kyläyhdistys ry Äijäjooga Hanketuki 2/2018 200

Kiimingin Urheilijat ry Kunnon startilla Kimmoketta liikuntaan Hanketuki 2/2018 3 500

Kirva ry (Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän työnteki-
jöiden vapaa-ajan yhdistys)

Löhöstä Liikkujaksi - Löydä oma lajisi Hanketuki 2/2018 1 500

Oulun kehitysvammaisten tuki ry Hyvinvointia ja Jaksamista erityiseen arkeen - 
Erityislapsiperheiden vanhempien liikunnalli-
suuden ja hyvinvoinnin tukeminen 

Hanketuki 2/2018 2 000

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Istumatyön sankarit 2 Hanketuki 2/2018 4 000

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Luonnosta iloa liikuntaan Hanketuki 2/2018 700

Tervarit Juniorit ry FutisFitness Hanketuki 2/2018 2 000

Padasjoen Latu Liikuttava Padasjoki Hanketuki 2/2018 1 300

Parkanon Kiekko ry Aikuisten luistelu- ja kiekkokoulu Hanketuki 2/2018 1 400

Pirkkalan Pirkat ry Aikuisten yleisurheilukoulu Hanketuki 2/2018 700

Tanssitaivas Ry Tanssimalla timmiksi & Äijät joraa Hanketuki 2/2018 3 000

Hyvinvointipalvelut Hyvinvoiva Esteittä luontoon Hanketuki 2/2018 2 000

Porvoo IV Näsin Apteekki LIIKE ON LÄÄKE Hanketuki 2/2018 1 500

Porvoon Mustang Liikettä niveliin! Hanketuki 2/2018 1 800

Porvoon Seudun Selkäyhdistys ry, Borgånejdens 
Ryggförening rf 

Selkäliikuntaa miehille    Hanketuki 2/2018 1 300

Tellus ry KKI goes Dancing Hanketuki 2/2018 600

Pudasjärven kuorma-autoilijat r.y. Vain hyviä syitä liikunnalle Hanketuki 2/2018 1 700

Pyhtään Yritys ry Ikiliikkujaksi Hanketuki 2/2018 300

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry Tavastkengän liikunta- ja hyvinvointihanke Hanketuki 2/2018 900

Kuovilan kyläseura ry Liikettä Kuovilaan Hanketuki 2/2018 700

Västra Nylands Diabetesförening rf Motionera för att orka i vardagen. Hanketuki 2/2018 1 100

Rauman seudun mielenterveysseura ry Iloa ja energiaa yhdessä liikkumalla! Hanketuki 2/2018 300

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry HyNä - Hyvinvointi Näkyväksi Hanketuki 2/2018 2 000

Luonto-osuuskunta Willimieli Tuu nyt vaan! Luontoliikunta osaksi kuntout-
tavaa työtoimintaa

Hanketuki 2/2018 2 000
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Lapin Liikunta ry Lisää liikettä Rovaniemen alueen mikroyri-
tyksille

Hanketuki 2/2018 4 000

Rovaniemi United ry Pelaamalla kuntoon Hanketuki 2/2018 2 500

Hoiva- ja hevospalvelut Onnenpisara Luontoliikunnalla kuntoon Hanketuki 2/2018 1 000

Tahdonvoiman Timpani ry Luontokuntopiiri ja sporttiset kotiruokavinkit 
nyrkkeilytwistillä

Hanketuki 2/2018 1 000

Savitaipaleen Vanhaintuki ry / Toimintakeskus 
Suvanto

Luonnosta Voimaa Hanketuki 2/2018 2 500

Iloinen Ilme Oy Savonlinna Iloisen ilmeen lupsakat liikkujat Hanketuki 2/2018 2 200

Hydroline Oy Hydroline Hyvinvointi Hanketuki 2/2018 2 000

Savon sulka ry Virtaa Sulkapallosta II Hanketuki 2/2018 800

Vuorelan Kunto ry Virtaa liikunnasta Hanketuki 2/2018 1 800

Katinkulta Golf ry Golfia ja keilailua Sotkamon yrittäjille, 
työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen 
- säännöllisen liikuntatottumuksen aikaan 
saamiseksi

Hanketuki 2/2018 2 500

Letkun Maamiesseura ry Liikettä niveliin Hanketuki 2/2018 800

Ilves ry Kiekolla kuntoon jatko-osa Hanketuki 2/2018 3 000

Kalpaveljet ry Upea innostava miekkailu - onnistumisen 
kokemuksia liikunnasta +40-ikäisille

Hanketuki 2/2018 2 000

Koovee ry Olkkoset jr Hanketuki 2/2018 2 000

Kurpitsaliike ry Hyvinvointia tanssista Hanketuki 2/2018 400

Manse PP Edustus ry Ladyt liikkeelle! Hanketuki 2/2018 700

Mansen Sulka ry Tampereen PARASulkapallo Hanketuki 2/2018 800

Russkij klub g.Tampere, Tampereen Venäläinen 
klubi ry

Urheilua kaikille 2! Hanketuki 2/2018 2 000

Silta-Valmennusyhdistys ry Virtaa vertaisliikunnasta Hanketuki 2/2018 2 000

Voimistelu- ja urheiluseura Raholan Pyrkivä ry Vanhemmat vetreiksi Hanketuki 2/2018 2 000

Turun Jyry ry Liikunnan starttikurssi Hanketuki 2/2018 1 500

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnaan konstit 2 - tuki- ja liikuntaelin-
ongelmien syihin vaikuttaminen matalan-
kynnyksen liikunnalla, liikuntaneuvonnalla ja 
ravintotietoudella!

Hanketuki 2/2018 2 500

Turun seudun AVH-yhdistys ry Kunnon Löytöretki Hanketuki 2/2018 1 000

Nakkilan Vire ry Aikuisten yleisurheilu- ja hiihtokoulu jatko-
hanke

Hanketuki 2/2018 2 500

Nuorgamin Urheiluseura Tenon Voima ry Tarmolla tunturiin Hanketuki 2/2018 2 000

Datero ry Nörtit salille Hanketuki 2/2018 1 000

Salibandyseura Vaasa ry Sohvaperunasta sählypeluriksi Hanketuki 2/2018 2 000

Vaasan uimaseura - Vasa Simsällskap r.y "Vauhtia vedestä" -vastustamatonta vesilii-
kuntaa

Hanketuki 2/2018 1 600

Valkeakosken Koskenpojat ry. Voimistelujaosto Liikkumalla hyvä olo Hanketuki 2/2018 1 200

Keravan Taekwondoseura r.y. Kuntotaekwondo ja kuntopower. Hanketuki 2/2018 1 500

Personal Trainer Kati Haapala Aktiivinen Askisto Hanketuki 2/2018 2 500
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Sahan-seura ry Matalan kynnyksen palloillua naisille Hanketuki 2/2018 1 000

Vantaan Hiihtoseura ry Vantaan Hiihtoseuran kuntoliikunta Hanketuki 2/2018 700

Vantaan Sydän ry Sydänmindfullness Hanketuki 2/2018 400

Hevosopisto Oy Henkilökunnan Tykyhaaste Hanketuki 2/2018 1 800

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Oppien aktiiviseen arkeen! KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

20 000

Pyöräliitto ry Päättäjät polkimille -Hyvinvointijohtamisen 
osaamisen lisääminen

KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

15 000

Pääkaupungin Selkäyhdistys ry Mun Elämä - My Life KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

9 000

Pohjois-Karjalan Liikunta ry Tulevaisuuden liikuntakunta (Tuli) KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

16 000

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Liikettä Lahden alueen yrittäjille -hanke KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

15 000

Lintulammen Asukasyhdistys ry KEKU-hanke (kehittävä kuntouttava) KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

11 000

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ Oulun 
Liikuntalääketieteellinen Klinikka

Kampa - Hyvinvointia parturi-kampaajalta KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

15 000

PPSHP / Työhyvinvointi Työpaikalta terveyttä elämään - itseään ja 
organisaatiota johtamalla

KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

20 000

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Suupohjan liikuntaneuvonnan palveluketju 
-jatkohanke

KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

20 000

Gardner Denver Oy Gardner Denver - Breaking The Wall KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

14 000

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sote liikuttaa! KKI-kehittämis-
hanketuki 2018

28 000

Yhteensä 838 200
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