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Johdanto

Verkostoarvioinnin tavoitteena on tehdä itsearviointia siitä, miten työ on sujunut, mikä jo toimii ja miten verkoston
toimintaa kannattaa kehittää. Tämä vuoden 2021 arviointikysely on sisällöltään sama kuin aiemmissa verkoston
arvioinneissa. Kyselyn on laatinut verkostoasiantuntija KTT Timo Järvensivu nommoC seugolaiD osuuskunnasta.
Toteutuksesta vastasivat verkoston koordinaattorit.

Kysely lähetettiin sähköpostitse henkilöille, jotka olivat rekisteröityneitä verkoston jäseniksi siinä vaiheessa kun
kyselytutkimus aloitettiin. Kyselyn toteuttamisen ajankohtana jäsenrekisteriä uudistettiin samaan aikaan
tietosuojasyistä. Kysely toteutettiin vielä vanhaa jäsenrekisteriä hyödyntäen. Kyselyyn vastaaminen oli myös
mahdollista vapaasti hyödyntämällä linkkiä, joka lähetettiin Liikkujan polku -verkoston sähköisen uutiskirjeen
mukana. Kyselyyn vastattiin anonyymisti.

Kysely lähetettiin sähköpostilistalle, joka muodostui 251 sähköpostiosoitteesta. Sähköposti tavoitti arviolta 213
henkilöä, joista 22 vastasi kyselyyn. Näin ollen vastausprosentiksi muodostui 10,3 %, mikäli perusjoukkona pidetään
213 sähköpostiosoitetta.

Alhaisen vastausprosentin vuoksi tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Tulokset ovat kuitenkin saman suuntaisia kuin
aiempina vuosina. Ne ovat pääosin varsin myönteisiä, verkoston toimintaa kehittäviä ja vastaajat ovat tunteneet
omakohtaisesti verkoston toimintaa.



Tiivistelmä tuloksista, koko verkosto

• Aiempiin tuloksiin verrattuna todennäköisyys suositella verkostoa työtovereille oli lisääntynyt, samoin kokemukset 
verkostossa vallitsevasta lämpimästä fiiliksestä

• Verkostotyön tuloksellisuus ja toimivuus olivat edelleen melko hyvällä tasolla

• Verkoston työn koetaan edelleen tuottaneen konkreettisia tuloksia ja osallistuminen on koettu hyödylliseksi oman työn 
kannalta

• Oma vastuu verkoston toimivuuden kehittämisessä on edelleen lisääntynyt ja koettiin varsin korkeaksi

• Verkostotyön edellytysten koettiin jopa parantuneen aiempaan verrattuna

• Erityisen hyväksi arvioitiin verkostossa vallitseva luottamuksen ilmapiiri

• Tavoitteet koettiin aiempaa selkeämmiksi ja aiemmin hieman heikomman arvion saaneen verkoston resurssitilanteen 
koettiin hieman parantuneen aiempiin vuosiin verrattuna

• Tuloksista tärkeimpinä mainittiin yhteinen vaikuttamistyö materiaaleineen. Myös Unelmien liikuntapäivä ja yhteiset 
oppimis- ja keskustelufoorumit tunnistettiin. 

• Tärkeimmäksi asiaksi, jolla verkosto on vaikuttanut tulosten syntymiseen, mainittiin yhteistyö / yhdessä tekeminen

• Kehittämisehdotuksia saatiin mm. verkoston tulosten viestintään ja jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen 
ylläpitoon, yhteisiin teemoihin ja resursointiin liittyen



Tiivistelmä tuloksista, teemaryhmät
• Eniten vastauksia saatiin vaikuttamisen ja perheliikunnan teemaryhmiin osallistujilta ja näistä voitiin muodostaa 

myös teemaryhmäkohtaiset raportit; alla olevassa yhteenvedossa on huomioitu kaikki vastaukset

• Verkostotyön edellytykset teemaryhmissä

• Heikoimmat arviot saa vastaajien omat resurssit osallistua teemaryhmänsä työskentelyyn

• Vahvimmat arviot saavat omakohtainen vastuu ryhmän toimivuuden kehittämisestä, vahva luottamuksen ilmapiiri sekä 
tavoitteiden selkeys

• Verkostotyön toimivuus ja kehittyminen teemaryhmissä

• Jäsenten yhteydenpito toisiinsa on vähentynyt kokousten välissä; teemaryhmän toiminnan jatkuvuuden ei kuitenkaan koeta 
olevan enää yhtä vahvasti riippuvainen vain muutamista henkilöistä

• Vahvuuksia ovat edelleen mahdollisuus vaikuttaa teemaryhmän tavoitteisiin sekä vastaajien kokemus siitä, että toiset ovat 
aidosti kiinnostuneita heidän näkemyksistään. Myös eriävät mielipiteet otetaan vastaan ennakkoluulottomasti.

• Verkostotyön tuloksellisuus teemaryhmissä

• Sekä osallistumisen hyödyllisyyden oman työn kannalta että konkreettisten tulosten aikaansaamisen koetaan olevan erittäin 
hyvällä tasolla

• Tärkeimpinä tuloksina tulevat esille yhteinen vaalivaikuttaminen (teemat, materiaalit) ja lausunnot sekä Liikkuva perhe –
seminaarin toteutus ja se, että tietoisuus perheliikunnasta on lisääntynyt



TAUSTATIEDOT
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Vastaajaa 
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Vastaajan ikä     … ja sukupuoli

Mies 27,3%

Nainen 72,7%

30 vuotta tai 
vähemmän

13,6%

31-40 vuotta
13,6%

41-50 vuotta
36,4%

51 vuotta tai 
enemmän

36,4%

Vastaajaa 
N = 22



0

4

10

11

15

17

0 5 10 15 20

En osallistu verkoston yhteisiin tilaisuuksiin enkä seuraa verkoston
toimintaa internetin tai sähköpostien välityksellä

Seuraan verkoston toimintaa internet-sivujen kautta

Osallistun verkoston yhteisiin tilaisuuksiin satunnaisesti

Osallistun verkoston yhteisiin tilaisuuksiin säännöllisesti

Seuraan verkoston toimintaa Liikkujan polku -toimintaan liittyvien
sähköpostien välityksellä

Seuraan verkoston toimintaa Liikkujan polku -uutiskirjeen välityksellä

Vastaajaa 
N = 22
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TULOKSET KOKO VERKOSTON TASOLLA
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Vastaajaa
N = 21

Kuinka todennäköisesti suosittelisit verkostoa työkavereillesi?

Onko Liikkujan polku –verkostossa lämmin vai kylmä fiilis?

Vastaajaa
N = 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N KA

Suosittelu 1 0 0 0 0 2 1 6 9 3 22 8,14

Fiilis 0 0 0 0 0 2 1 9 7 2 21 8,29
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fiilistä varsin 
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Luottamus: Verkostossa vallitsee vahva keskinäisen luottamuksen ilmapiiri

Tavoitteet: Verkoston tavoitteet ovat selkeitä

Resurssit: Verkostolla on tavoitteisiinsa nähden riittävät resurssit

Sitoutuminen: Verkostosta pois jättäytyminen olisi minulle helppoa (tulos käännetty)

Oma vastuu: Vastuu verkoston toimivuuden kehittämisestä on myös minulla

Johtaminen: Verkosto on hyvin johdettu kokonaisuus

Tiedonkulku: Verkostolla on tiedonvaihtoon sopivat välineet, jotka tekevät yhteisten
asioiden työstämisestä helppoa

Tuntemisen kehittyminen: Olen löytänyt verkoston kautta uusia
yhteistyökumppaneita

Vastuunjako: Verkoston toiminnan jatkuvuus on riippuvainen vain muutamista
henkilöistä (tulos käännetty)

Tulokset: Verkoston työ on tuottanut konkreettisia tuloksia

Oma hyöty: Verkostoon osallistuminen on ollut hyödyllistä oman työni kannalta

KA 2018 KA 2021

Verkoston 
tulokset

Verkoston 
toimivuus

Verkoston 
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Vastaajaa
N = 22

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Mitä konkreettisia tuloksia Liikkujan polku -verkoston
avulla on saavutettu?
• Eniten mainintoja (7) sai yhteinen vaikuttamistyö (esim. Vaalivaikuttaminen, rahoitushaaste ja yhteiset

ulostulot)

• Esille tuli myös se, että järjestöjen, jotka eivät ole OK:n jäseniä, ääni on saatu kuuluville

• Esille tuotiin yhteisten materiaalien merkitys (4 mainintaa) 

• “Vaalimateriaalit ehdottoman tärkeitä ja konkreettisia ”

• Unelmien liikuntapäivä (2 mainintaa)

• Yhteiset koulutukset, seminaarit, webinaarit ja klinikat (2 mainintaa)

• “…oppii hyödyllisiä asioita ja saa käydä keskustelua”

• Verkostoitumista (1 maininta)

• Ideoita (1 maininta)

• Ei yhtään mitään (1 maininta)



Miten verkosto on vaikuttanut näiden tulosten 
saavuttamiseen?
• Eniten mainintoja (5): Yhteistyöllä, yhdessä tekemällä

• 2 mainintaa:

• Jakamalla tietoa 

• Viestimällä yhdessä 

• Yksittäisiä mainintoja: 

• Konkreettisella tekemisellä: verkosto on koonnut parviälyllä yhteisiä teemoja, jakanut kirjoitusvastuita, 
luonut asiakirjoja ja muita vaikuttamisaineistoja

• Järjestämällä verkostotilaisuuksia (joissa voitu keskustella, saada alustuksia jne.)

• Hyödyntämällä usean ihmisen ja järjestön tietotaitoa

• Kontaktien ja verkostojen avulla tutustumisen kautta

“Yhdessä konkreettisesti tuottamalla….syntyy myös luottamusta ja uskoa siihen, että tämä tuottaa jotain
konkreettistakin, josta hyödytään kaikki.”



Miten kehittäisit verkoston toimintaa?

• Toimintavuodeksi 1-2 tavoitetta/toimenpidettä, jota verkosto vie eteenpäin niin, että moni erillinen
toimija voisi olla verkostossa mukana

• Esimerkkinä Unelmien liikuntapäivä –tyyppiset kampanjat ym., joissa yhteiset materiaalit ym.

• Yhteinen taloudellinen panostus tarvittaessa, jotta valittuja asioita voidaan tehdä vielä isommin

• Vuosiyhteenveto ja kaikille avoimet vuorovaikutteiset webinaarit (ja kyselyt) verkoston ja teemaryhmien tavoitteista, toiminnasta
ja tuloksista koko verkostolle tiedoksi, levitys OK:n kanavissa

• Myös vastuuhenkilöt ja verkoston aikajana selkeämmin esille (jotta tauonkin jälkeen pääsee taas helposti mukaan)

• Verkoston käyttäminen enemmän myös pienempiin työstöihin (sparraukset, lausunnot ym.), koska verkostossa on tarvittavia
asiantuntijoita

• Resursoinnin varmistaminen verkoston koordinointiin myös jatkossa; asiantuntijapanosta saadaan osallistujilta, mutta kevytkin
hallinnointi vaatii rahoitusta

• Yhteinen keskustelualusta verkoston käyttöön voisi olla hyvä (Slack tms. jatkuvan yhteydenpidon väline)

• Kuntoliikunta ja aikuisten harrasteliikunta tulisi palauttaa takaisin osaksi verkoston toimintaa

• Perheliikunnan teemaryhmän ja Liikkuva perhe –ohjelman päällekkäisyyttä / teemaryhmän roolia ja tarvetta tulisi pohtia, samoin 
sitä, tarvittaisiinko sen sijasta jokin uusi teemaryhmä.



TULOKSET TEEMARYHMISTÄ YHTEENSÄ



Verkostotyön edellytykset teemaryhmissä
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Oma vastuu: Vastuu teemaryhmän toimivuuden kehittämisestä on myös minulla

Luottamus: Teemaryhmässä vallitsee vahva keskinäisen luottamuksen ilmapiiri

Tavoitteet: Teemaryhmällä on selkeät tavoitteet

Organisointi: Teemaryhmän toiminta on hyvin organisoitua

Kattavuus: Teemaryhmästä puuttuu olennaisia henkilöitä tai tahoja (tulos käännetty)

Tunteminen: Tunnen hyvin suurimman osan teemaryhmän jäsenistä

Teemaryhmän resurssit: Teemaryhmällä on tavoitteisiinsa nähden riittävät resurssit

Sitoutuminen: Teemaryhmästä pois jättäytyminen olisi minulle helppoa (tulos
käännetty)

Osallistujan resurssit: Minulla on riittävästi resursseja osallistua teemaryhmän
työhön

Tunteminen entuudestaan: Tunsin suurimman osan teemaryhmän jäsenistä hyvin jo
ennen kuin tulin teemaryhmän jäseneksi

KA 2018 KA 2021

Vastaajaa 
N = 16

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Verkostotyön toimivuus teemaryhmissä

4,13
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2,29

2,74
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Dialogisuus: Teemaryhmän muut jäsenet ovat aidosti kiinnostuneita ajatuksistani

Vaikuttamismahdollisuudet: Pystyn vaikuttamaan teemaryhmän tavoitteiden
määrittelyyn

Tiedonvaihto: Teemaryhmällä on tiedonvaihtoon sopivat välineet, jotka tekevät
yhteisten asioiden työstämisestä helpompaa

Oman roolin selkeys: Tiedän millä tavoin minun odotetaan osallistuvan
teemaryhmän toimintaan

Vastuunjako: Teemaryhmän toiminnan jatkuvuus on riippuvainen vain muutamista
henkilöistä (tulos käännetty)

Johtajakeskeisyys: Teemaryhmässä esitettävät uudet ajatukset tulevat useimmiten
teemaryhmän kuljettajalta/kuljettajilta (tulos käännetty)

Yhteydenpito: Olen yhteydessä teemaryhmien jäseniin kokousten välissä

KA 2018 KA 2021

Vastaajaa 
N = 16

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Verkostotyön kehittyminen teemaryhmissä

4,20
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Eriävät mielipiteet otetaan teemaryhmässä vastaan ennakkoluulottomasti

Uudet menetelmät: Teemaryhmässä kokeillaan rohkeasti uusia
yhteistyömenetelmiä

Seuranta: Teemaryhmä arvioi aktiivisesti oman toimintansa laatua

KA 2018 KA 2021

Vastaajaa 
N = 16

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Verkostotyön tuloksellisuus teemaryhmissä
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4,23
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Tulokset: Teemaryhmän työ on tuottanut konkreettisia tuloksia

Oma hyöty: Teemaryhmään osallistuminen on hyödyllistä oman työni
kannalta

KA 2018 KA 2021 1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä

Vastaajaa 
N = 16



Mitä konkreettisia tuloksia teemaryhmässäsi on 
saavutettu?
• Yhteinen vaikuttaminen (3 mainintaa): vaalivaikuttaminen (teemat, materiaalit jne.), lausunnot

• Liikkuva perhe -seminaarin toteutus (3 mainintaa) ja tietoisuus perheliikunnasta on lisääntynyt

• Selvitykset ja tutkittu tieto esimerkiksi teemojen tueksi



Miten kehittäisit teemaryhmän toimintaa?

• Vaikuttamisen teemaryhmään tarvittaisiin toinen kuljettaja

• Jokin yhteinen keskustelukanava

• Valmiutta tarttua ajankohtaisiin asioihin

• Parempaa toisten osaamisen hyödyntämistä: sparraamista, lyhytkestoisia työryhmiä jne.

• Perheliikunnan (edistäjien, toimijoiden) tulisi olla enemmän vuorovaikutuksessa julkisen sektorin perheitä
kohtaavien moninaisten muiden toimijoiden (neuvoloista sosiaali- ja nuorisopalveluihin) kanssa.

• Ajan kanssa tulisi jalostaa ideoita, joita monilla on, mutta ei riittävästi aikaa ja resursseja kehittää niistä
toimintamalleja.



Keitä henkilöitä / mitä tahoja teemaryhmästä 
puuttuu?
• Kolme vastaajaa toi esille, että mukana voisi olla enemmän (tai edes vierailijoina) liikunnan ja urheilun sekä järjestökentän

ulkopuolisia tahoja. Tämä nähtiin tarpeelliseksi myös verkoston toiminnan kehittymisen kannalta.

• Esim. yhteiskunnallisten kysymysten ja vaikuttavuuden tutkimusyhteistyötä, sote-kentän ja kuntien edustajia

• Muita mainittuja tahoja

• Eri tahojen johtajia/keskeisiä asiantuntijoita (esim. Liikkuvat -ohjelmat, Likes, UKK-instituutti), joilla toisaalta voisi olla luonteva rooli - ja on 
jo ollutkin - esim. alustajina yhteisissä tilaisuuksissa

• Nykyistä enemmän lajiliittojen edustajia

• Tutkijoita



TULOKSIA TEEMARYHMITTÄIN

Tässä osiossa tarkastellaan vastauksia teemaryhmien Vaikuttaminen (N=9) ja 
Perheliikunta (N=5) osalta. Teemaryhmän Tutkimustiedon soveltaminen
vastausmäärät eivät mahdollistaneet mielekästä määrällisten vastausten 

analysointia. Teemaryhmän vastaukset on kuitenkin sisällytetty keskiarvolukuihin.



Verkostotyön tuloksellisuus teemaryhmittäin
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4,00
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Tulokset: Teemaryhmän työ on tuottanut konkreettisia tuloksia

Oma hyöty: Teemaryhmään osallistuminen on hyödyllistä oman työni
kannalta

Perheliikunta KA Vaikuttaminen KA Kaikki KA 2021

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Verkostotyön kehittyminen teemaryhmittäin 
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Ennakkoluulottomuus: Eriävät mielipiteet otetaan teemaryhmässä
vastaan ennakkoluulottomasti

Uudet menetelmät: Teemaryhmässä kokeillaan rohkeasti uusia
yhteistyömenetelmiä

Seuranta: Teemaryhmä arvioi aktiivisesti oman toimintansa laatua

Perheliikunta KA Vaikuttaminen KA Kaikki KA 2021

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Verkostotyön toimivuus teemaryhmittäin

4,13

4,06

3,94

3,81

3,00

2,93

2,56

4,22

4,33

3,89

4,11

2,88

3,50
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Dialogisuus: Teemaryhmän muut jäsenet ovat aidosti kiinnostuneita ajatuksistani

Vaikuttamismahdollisuudet: Pystyn vaikuttamaan teemaryhmän tavoitteiden
määrittelyyn

Tiedonvaihto: Teemaryhmällä on tiedonvaihtoon sopivat välineet, jotka tekevät
yhteisten asioiden työstämisestä helpompaa

Oman roolin selkeys: Tiedän millä tavoin minun odotetaan osallistuvan
teemaryhmän toimintaan

Vastuunjako: Teemaryhmän toiminnan jatkuvuus on riippuvainen vain muutamista
henkilöistä (tulos käännetty)

Johtajakeskeisyys: Teemaryhmässä esitettävät uudet ajatukset tulevat useimmiten
teemaryhmän kuljettajalta/kuljettajilta (tulos käännetty)

Yhteydenpito: Olen yhteydessä teemaryhmien jäseniin kokousten välissä

Perheliikunta KA 2021 Vaikuttaminen KA 2021 Kaikki KA 2021

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä



Verkostotyön edellytykset teemaryhmittäin

4,56

4,25
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Oma vastuu: Vastuu teemaryhmän toimivuuden kehittämisestä on myös minulla

Luottamus: Teemaryhmässä vallitsee vahva keskinäisen luottamuksen ilmapiiri

Tavoitteet: Teemaryhmällä on selkeät tavoitteet

Organisointi: Teemaryhmän toiminta on hyvin organisoitua

Kattavuus: Teemaryhmästä puuttuu olennaisia henkilöitä tai tahoja (tulos käännetty)

Tunteminen: Tunnen hyvin suurimman osan teemaryhmän jäsenistä

Teemaryhmän resurssit: Teemaryhmällä on tavoitteisiinsa nähden riittävät resurssit

Sitoutuminen: Teemaryhmästä pois jättäytyminen olisi minulle helppoa (tulos
käännetty)

Osallistujan resurssit: Minulla on riittävästi resursseja osallistua teemaryhmän
työhön

Tunteminen entuudestaan: Tunsin suurimman osan teemaryhmän jäsenistä hyvin jo
ennen kuin tulin teemaryhmän jäseneksi

Perheliikunta KA 2021 Vaikuttaminen KA 2021 Kaikki KA 2021

1= Täysin eri mieltä 
5= Täysin samaa mieltä


