
Helsingin toiminta 
liikkumisohjelman 2018-
2021 jälkeen

Case: Liikuntacoachit
toisella asteella it



Liikkuminen HYTE-työn painopisteenä 2022-2025
● 7 tavoitetta, 10 toimenpidettä. Työtä kohdennetaan vähiten 
liikkuviin kaupunkilaisiin
● Liikkumista lisätään varhaiskasvatus-, koulu- ja 
opiskelupäivissä
● Kaikkien tietoisuutta liikkumismahdollisuuksista parannetaan
● Ikäihmisten toimintakykyä vahvistetaan liikkumissopimuksen 
avulla ja lisäämällä ohjattua liikuntaa
● Kaupungin työntekijöitä kannustetaan säännölliseen 
liikkumiseen

20252018 2021

Liikkumisohjelma 2018-2021

● Strategiaan kirjattu tavoite, toteutus 
kaikilla toimialoilla
● 60 toimenpidettä (yhteensä noin 80 
mittaria) eri ikävaiheisiin. Näistä yli 90 
% toteutui.
● Systeeminen, ajattelu- ja 
toimintatapoja muuttava ote: Kaikki 
liikkuminen on arvokasta ja muutakin 
kuin liikuntaa, eikä vain 
liikuntapalveluiden asia.
● Ohjelman lähtökohtana 
integroituminen perustekemiseen

2022

Projektista pysyväksi 
toiminnaksi:

● Liikkumisohjelman 2 
työntekijän työsuhteet 
vakinaistetaan
● Arki- ja hyötyliikkumisen 
koordinaatio 
liikuntapalveluiden 
ydintehtäväksi (KUVAn
toimintasääntö 2021)

Liikkumisen edistämisen aikajana 2018-2025
Liikkumisen edistäminen –yksikkö aloittaa 

1.1.2023 



Nostot Helsingin 
liikkumisohjelmasta 

2018-2021



● Kaupunkistrategian 2017-2021 kärkiohjelma

● Huomio istumisen vähentämisessä, arkiliikkumisen 
lisäämisessä ja osin liikunnan harrastamisen esteissä

● 39 kaupungin eri palvelua tai yksikköä edistivät liikkumista 
omien keinojensa kautta.

● Ei erillistä budjettia lukuun ottamatta projektityöntekijöiden 
palkkaa ja markkinointiviestintää. Toimialat budjetoivat 
toimenpiteet omiin talousarvioihinsa.

● 60 erilaista toimenpidettä, joista 90 prosenttia toteutui. Lue 
lisää: Liikkumisvahti.hel.fi

● Seuraamme helsinkiläisten liikkumisaktiivisuutta noin 15 
tutkimuksen avulla, jotka näyttävät sekä hyvää että huonoa 
signaalia.

Lyhyesti liikkumisohjelmasta



1 Liikkuminen ymmärretään auttamattoman kapeasti 
vain liikunnaksi. 

Yksin liikuntasuorituksilla ei kyetä liikkumisen kokonaistarvetta 
kattamaan, istumisen vähentämisestä puhumattakaan. 

On iso joukko ihmisiä, jotka vierastavat liikuntaa ja suorituksia. 
Liikkuminen puhuttelee huomattavasti laajempaa kansanjoukkoa. 

Lähes kaikki hyötyisivät arkiliikkumisesta, myös he jotka jo 
harrastavat liikuntaa. 

Liikkumisen mieltäminen kapeasti liikunnan kautta on rajannut sen 
pääsääntöisesti liikuntatoimijoiden asiaksi. 



Näkökulman on muututtava.



Murra mielikuvia



2. Johdon sitoutuminen 
avainroolissa.

Helsingin liikkumisohjelmaa 
käsiteltiin, sparrattiin ja seurattiin 
kaupungin johtoryhmässä, -
hallituksessa ja valtuustossa. 

Kaupungin johdon ulostulot 
lisäsivät näkyvyyttä, sitoutumista 
ja korostivat asian tärkeyttä.



3 Kaikkien hallintokuntien 
yhteinen asia:

Olennaisessa asemassa ne toimijat, 
jotka eivät edes miellä itseään 
liikkumisen edistäjiksi. 
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OHJATTU JA 
OMAEHTOINEN 

LIIKUNTA
ARKIYMPÄRISTÖN 

KEHITTÄMINEN
NEUVONTA, TUKI JA 

PUHEEKSIOTTO
DIGI- JA ETÄPALVELUT YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN 

JA YRITYSTEN KANSSA
VIESTINTÄ JA 

MARKKINOINTI 

Liikuntapalvelut koordinoi kokonaisuutta

Case ikäihmisten liikkumisen edistäminen

● Ikääntyneiden kulttuurin 
ja vapaa-ajan verkkosivut 
julkaistu tammikuussa 
2023

● Etäpalveluiden 
kehittämishanke Kuva-
sote  -yhteistyöllä

● 45 jaksoa 
Seniorijumppaa Helsinki-
kanavalle

● YLE-yhteistyö jatkuu 
Seniorijumppien osalta

● Digitukipisteitä yli 150 
ympäri kaupunkia. 

● Vuosina 2021 ja 2022 
valtionperinnöstä 
myönnetty avustuksia 
järjestöille ja yhteisöille 
ikäihmisten 
kulttuuritoiminnan (kuva) ja 
liikkumisen edistämiseen 
(2021 ja 2022: sote), 
Vuoden 2023 avustushaku 
on juuri päättynyt (kuva)

● Innovaatiohaaste 
yrityksille v. 2020

● 410 uutta katu- ja 
puistonpenkkiä vuosina 
2021 ja 2022

● Pyöräliikenteen ja 
kävelyn 
edistämisohjelmat 
toimeenpanovaiheessa 

● Anna arjen 
liikuttaa -
kampanja v. 2020 

● Liikunnasta 
seuraa seuraa -
kampanja 12/2022

● 400 ikäihmistä 
osallistui 
Myllypuron ja 
Kannelmäen 
Palvelutoreille

● Liikkumissopimus 
käytössä 
71 prosentilla 
sairaala-, kuntoutus-
ja hoivapalveluiden 
asiakkaista

● Seniori-infon 
asiakaskontakteissa 
lisätty 
liikkumisneuvontaa

● 11 arkiliikuttajaa 
sotessa vuonna 2022

● Liikuntapalvelut, 
työväenopisto, 
palvelukeskukset ja 
Urheiluhallit Oy 
kehittäneet 
liikuntatarjontaa 
yhdessä vuodesta 2020. 

● 69 ikäihmistä 
koulutettu liikunnan 
vertaisohjaajaksi

● 30 
Senioriliikuntareppua 
kirjastoihin



4 Tarvitaan poikkihallinnollisia kohtaamisia

● Toimialan/tavoitealueen toimenpiteiden 
koordinointi ja kehittäminen

● Ohjelman edistymisen seuranta
● Toimenpiteiden kehittäminen 
● Yhteistyön lisääminen toimialojen 
välillä
● Linjaukset

● Ohjelman edistymisen seuranta
● Toimenpideohjelman muutosten seuranta
● Strategisten mittareiden seuranta (4 
krt./vuosi)

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupungin 
johtoryhmä

Liikkumisohjelman 
projektiryhmä

Kaskon 
liikkumisohjelman 

ryhmä
Soten

koordinaatioryhmä

Liikkumisohjelman 
johtoryhmä

Nuorisoyksiköiden 
verkosto

Ikäihmisten ja 
soveltavan 
liikunnan 

alatyöryhmä

Henkilöstön 
liikkumisen 

ryhmä

Viestinnän ja 
markkinoinnin 

tiimi



5. Saat mitä mittaat. 
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Harrastaa liikuntaa omatoimisesti vähintään viikoittain 70,6 %

Harrastaa liikuntaa ohjatusti viikoittain 52,9 %

Suositusten mukaan liikkuvien osuus (Suomi) 17,0 %

Makuulla tai istuen päivästä (Suomi) 60,3 %          

Lähteet: LIITU-tutkimus, Kouluterveyskysely,  Move!-mittaukset

Esimerkkinä 8.- ja 9.-luokkalaisten tyttöjen liikkuminen

Move!-mittausten perusteella heikko fyysinen toimintakyky 39,7 %

Mitä olemme tavoittelemassa? 



● Liikkuminen on Helsingin 
hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 
painopistealue. 

● Arki- ja hyötyliikkumisen 
koordinaatio on kirjattu 
liikuntapalveluiden ydintavoitteeksi. 

● Liikkumisen edistäminen –yksikkö 
aloitti 1.1.2023.

Jatkuu…



Liikkuminen 
painopisteenä
● Liikkumista edistetään osana jokaista varhaiskasvatus-, koulu- ja 
opiskelupäivää
● Koululaisten fyysisen toimintakyvyn mittausten (Move!) 
vaikuttavuutta parannetaan kolmen toimialan yhteistyössä
● Liikkumisen puheeksiottoa vahvistetaan kaupunkilaisia hyvin 
tavoittavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (esim. neuvola, 
lastensuojelu ja perhesosiaalityö, opiskeluterveydenhuolto, 
terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, työikäisten sosiaalihuollon 
palvelut)
● Eri ikäisten vähän liikkuvien kaupunkilaisten 
liikkumismahdollisuuksia parannetaan
● Kaupunkilaisten tietoisuutta liikkumismahdollisuuksista lisätään
Liikkumista edistäviä olosuhteita kehitetään (koulu- ja päiväkotipihat, 
pyöräpysäköinti) 
● Ikäihmisten ohjattua liikuntaa lisätään (liikuntapalvelut, 
työväenopisto, palvelukeskukset ja Urheiluhallit Oy)

hyte.hel.fi 



Liikuntacoachit toisella 
asteella Helsingissä



Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
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Liikkuminen sisältyy 
jokaiseen varhaiskasvatus-
, koulu- ja opiskelupäivään.

1
Liikkumisen puheeksioton
menetelmiä kehitetään 
laajasti sosiaali- ja 
terveyspalveluissa.

2
Kaikenikäisten 
kaupunkilaisten tietoisuutta 
Helsingin liikunta- ja 
liikkumismahdollisuuksista 
parannetaan.

3



Liikuntacoach-toiminnan tavoitteet
• Opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen 

opiskeluhuollon, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

• Liikuntacoach tukee opiskeluhuoltohenkilöstön (ja liikunnanopettajien) työtä tarjoamalla 
lisäresurssia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen 

• Liikkumisen näkökulma hyvinvoinnin haasteisiin
• Ennaltaehkäisyn näkökulma

• Liikkumisen kautta pyritään tukemaan opiskelijoiden mielen hyvinvointia, 
opiskelukykyä, osallisuutta ja oppilaitokseen kiinnittymistä. 

• Liikuntacoachit auttavat opiskelijoita löytämään yksilöllisen tapansa liikkua sekä 
ylläpitämään mieluisia liikkumisen muotoja.
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Toimintaympäristönä Helsingin 
kaupungin toisen asteen oppilaitokset

Stadin AO: 5 Kampusta/14 toimipaikkaa, yhteensä noin 22 000 
opiskelijaa (4 liikuntacoachia)

Lukiot: 15 lukiota + aikuislukio, yhteensä noin 9000 opiskelijaa (7 
liikuntacoachia)
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Liikuntacoach-toiminta
Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin, opiskelukyvyn, osallisuuden ja oppilaitokseen 

kiinnittymisen tukemista liikkumisen keinoin 

Opiskeluympäristöön vaikuttaminen
Luodaan oppilaitokseen rakenteita, jotka 

mahdollistavat liikkumisen opiskelupäivän 
aikana

Ryhmämuotoinen toiminta
Ensisijaista, ehkäisevää, kuuluu kaikille

Yksilöohjaus ja pienryhmätoiminta
Ensisijaisesti opiskelijahuollon asiakkaille, 

jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea 
liikkumiseen

Liikuntatilojenvapaa 
käyttö

Liikuntavälineiden 
vapaa käyttö

Toiminnalliset 
opetusmenetelmät

Istumisen 
tauottaminen

Liikuntakerhot

Lajikokeilut

Välituntiliikunta

NYT Liikunta/Fun 
Action

Tempaukset

Kesätoiminta

Kohdennettu 
pienryhmätoiminta

Liikuntacoachin 
tarjoama yksilöohjaus

Kaupungin 
liikuntapalvelujen 
liikuntaneuvonta



Yhteistyö opiskeluhuoltohenkilöstön 
kanssa

21



Toiminnan vaikuttavuus 

• Toiminta tavoitti ensimmäisellä toimintakaudella suuren määrän 
opiskelijoita.

• Palautteen perusteella toiminta on vaikuttanut lyhyellä aikavälillä 
myönteisesti opiskelijoiden mielen hyvinvointiin, opiskelukykyyn ja 
osallisuuden kokemuksiin. 

• Laajempaa vaikuttavuuden arviointia on mahdollista tehdä vasta 
myöhemmin.
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Opiskelijoiden palautteita
”---Löysin uudelleen innostuksen liikuntaa kohtaan, mikä on vaikuttanut myös positiivisesti mielialaani. ---
Mahtavaa, miten paljon koulu tarjoaa liikuntaa meille opiskelijoille eri muodoissa, kiitos!!”

---Tämä oli mahtava tilaisuus ja innosti minua menemään mahdollisesti uudestaan. Todella ihanaa että on 
mahdollisuus päästä kokeilemaan matalalla kynnyksellä erilaisia lajeja. :)”

"Sain osallistua, tapahtumaan johon en olisi pystynyt vuosi sitten."

"Kiitos tällaisesta mahdollisuudesta aloittaa matalalla kynnyksellä juoksuharrastus!---”

"Aivan mieletön kokemus. Fiilikset oli katossa lähdössä ja maaliin pääseminen tuntui valtavalta 
onnistumiselta."

”onneksi tämmöinen mahdollisuus on, sillä itsenäisesti olisi vaikea lähteä tekemään saliharjoittelua ilman 
minkäänlaista taustaa ja melko pitkän liikuntatauon jälkeen.---”
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Oppilaitoshenkilöstön palautteita

”Liikkuminen olisi monesti hyvä lääke moneen asiaa mm. ahdistuksen lieventämiseen. --
Näen hyvän yhteistyöpaikan esim. liikuntacoachin ja kuraattorin kanssa pienryhmien 
muodossa tai opiskeluhuollon ja liikuntacoachin yhteisesti vetäminä hyvinvointikursseina. 
Yksilötyö on myös tärkeää ja saattaen vaihtaen toimintamallista kuraattorilta 
liikuntacoachille on onnistuneita kokemuksia.” Kuraattori, Helsingin kaupunki

”-- Liikunnanopetuksen näkökulmasta on mukavaa, että opiskelijat pääsevät kokeilemaan 
muitakin liikuntamuotoja kuin mitä liikunnan kursseilla on mahdollisuus tarjota. Opiskelijat 
toivovat välillä minulta liikunnanopettajana neuvoja ja opastusta esimerkiksi liikunnan 
aloittamiseen pitkän tauon jälkeen. Kovin laajaan yksilöohjaukseen ei kuitenkaan ole 
liikunnanopettajalla resurssia. --” Liikunnanopettaja, Helsingin kaupunki
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Kiitos!
Minna Paajanen
Liikkumisen edistäminen –yksikön 
päällikkö
minna.paajanen@hel.fi

Lilja Grönroos
Projektisuunnittelija /Vastaava 
liikuntacoach
lilja.gronroos@hel.fi

mailto:minna.paajanen@hel.fi
mailto:lilja.gronroos@hel.fi

