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Jotta jokainen liikkuisi riittävästi



• Liikkuvat-ohjelmatoiminnan koordinoija ja suurin toteuttaja

• Kehittämishankkeissa luodaan uusia tapoja ja menetelmiä liikunnan edistämiseen

• Strateginen tietotuotanto tuottaa tilannekuvan ohjelmatoiminnasta ja monista muista julkisrahoitteisista 
toimintakokonaisuuksista – politiikkatoimien tutkimusta

• Liikunnan ja terveyden tutkimus tuottaa uutta tietoa, perusteluja ja menetelmiä liikunnan edistämiseen

• Data-analytiikka ja tilastollinen osaaminen

• Fyysisen kunnon ja aktiivisuuden mittaukset

• Palveluliiketoiminta

• Laaja-alainen asiantuntijatoiminta, viestintä mukana prosessien kaikissa vaiheissa

OKM:n rahoittama keskeinen valtakunnallisen liikuntapolitiikan toteuttaja

Mitä Likes oli 2021?



• Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

• Ratkaisevaa on aktiivinen arki

• Aktivisuus on uusi normaali

• Jotta jokainen liikkuisi riittävästi

Liikuntapoliittinen selonteko: 

2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden 
merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.

Likes: ”Jotta jokainen liikkuisi riittävästi” (Missio vuodesta 2013 lähtien)

Ratkaisevia muutoksia kohti 
aktiivista arkea



• Keskitymme vaikuttamaan pysyvästi yhteiskunnan rakenteisiin ja 
toimintakulttuureihin.

• Tutkimme liikkumiseen ja liikuntaan liittyviä ilmiöitä ja etsimme 
konkreettisia ratkaisumalleja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

• Osallistumme ja vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun 
tukeaksemme rakenteiden ja toimintakulttuurien muutosta.

Likes 2022 – jotta jokainen liikkuisi riittävästi



• Liikkuvat-ohjelmatoiminnan koordinoija ja suurin toteuttaja

• Kehittämishankkeissa luodaan uusia tapoja ja menetelmiä liikunnan edistämiseen

• Strateginen tietotuotanto tuottaa tilannekuvan ohjelmatoiminnasta ja monista muista julkisrahoitteisista 
toimintakokonaisuuksista – politiikkatoimien tutkimusta

• Liikunnan ja terveyden tutkimus tuottaa uutta tietoa, perusteluja ja menetelmiä liikunnan edistämiseen

• Data-analytiikka ja tilastollinen osaaminen

• Fyysisen kunnon ja aktiivisuuden mittaukset

• Palveluliiketoiminta

• Laaja-alainen asiantuntijatoiminta, viestintä mukana prosessien kaikissa vaiheissa

OKM:n rahoittama keskeinen valtakunnallisen liikuntapolitiikan toteuttaja

Mitä Likes on 2022



• Likesin päätavoite on varmistaa säätiön tarkoituksen mukaisen 
[liikunnan ja terveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen] 
toiminnan jatkuminen uudessa, mahdollistavammassa ja vaikuttavammassa 
toimintaympäristössä.

• Toiminnan ydin on jatkossakin yleishyödyllinen, avustuksin rahoitettu toiminta, 
joka on myös AMK-lain mukaista työelämää ja alueellista kehitystä tukevaa 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Palveluliiketoiminnalla ja 
yritysyhteistyöllä tuetaan yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä.

Likes 2022
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Liikkuvat-ohjelmat
Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien avulla edistetään 
hallitusohjelman mukaisesti liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

• Liikkuvat-ohjelmat 
• kokoavat ja ylläpitävät paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden 

laajoja verkostoja, 

• tukevat näiden toimia omien toimintakulttuuriensa muuttamisessa fyysisesti 
aktiivisemmiksi,

• ovat merkittäviä vaikuttajaviestintätoimijoita, myös yksilötasolle.

• Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen



Liikkuvat-ohjelmat

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu

• Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin 
mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajien työn tueksi 
työkaluja, hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa.

• Liikkuvan koulun tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuvassa 
koulussa on tärkeää oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen 
vähentäminen. Ohjelmassa on mukana yli 90 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista.

• Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä 
kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria toisella asteella ja korkeakouluissa.

• Fiksusti kouluun-aktiivisten koulumatkojen edistämisohjelma



Liikkuvat-ohjelmat

Liikkuva aikuinen

• Liikkuva aikuinen -ohjelman päätavoite on saada työikäiset liikkumaan 
terveytensä kannalta riittävästi.

• Toiminnassa on kaksi päätehtävää: 
• vaikuttaa työelämään, jotta riittävä fyysinen kunto ja liikkuminen nähdään 

työkyvyn avaintekijänä

• saada liikuntaneuvonta tasalaatuisena jokaiseen kuntaan ja jokaisen saataville.



Tavoitteet

Liikuntaneuvonta

• Jokaisessa kunnassa on 
suositusten mukaista 
liikuntaneuvontaa, ja jokainen 
saa tukea liikunnallisen 
elämäntavan löytämiseksi.

• Liikuntaneuvonta on 
valtakunnallisten suositusten 
mukaista.

Liikkuva työelämä

Työpaikan päättäjät käyttävät 

liikunnallisia keinoja henkilöstön 

työkyvyn tukena.

• Vaikuttamistyö

• Verkostotyö

• Työkalut ja toimintamallit 

työpaikoille



Liikkuva aikuinen -verkostot

Liikuntaneuvonta

• STM, OKM 
➢erityisesti elintapaohjauksen ja 

liikuntaneuvonnan 
palveluketjutyöryhmät

• Valtakunnalliset toimijat, esim. THL, 
UKK-instituutti, terveysjärjestöt ja liitot

• Kuntien liikuntapalvelut ja 
terveystoimet

• Sairaanhoitopiirit 

• Valtakunnalliset ja alueelliset liikunta-
alan organisaatiot sekä oppilaitokset

• Muut Liikkuvat -ohjelmat

Liikkuva työelämä

• STM, OKM, LVM, YM, TEM

• Valtakunnalliset työelämän toimijat 
esim.  Työterveyslaitos, 
työturvallisuuskeskus, ammattiliitot, 
Motiva, Traficom

• Valtakunnalliset ja alueelliset liikunta-
alan organisaatiot

• Muut Liikkuvat -ohjelmat



• Tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu vahvaan yhteiskunnalliseen 
merkitykseen. 
• Painopisteinä mm. lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, 

yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit, oppiminen ja hyvinvointi

• Tutkimus, seuranta ja arviointi
• Strateginen tieto lisää ymmärrystä liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista 

rakenteista ja toimintakulttuureista

• Tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi

Monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen 
asiantuntijatoimintaan ja ohjelmien koordinointiin.

Tutkimus ja kehittäminen







• Tuetaan projekteja siirtymävaiheessa ja uusien toimintakäytäntöjen 
haltuunotossa
• jotta projektit voivat tuottaa suunnitelmiensa mukaisia toimenpiteitä ja 

tuotoksia mahdollisimman hyvin.

• Syvennetään tietämystä ja ymmärrystä liikunnan viestinnästä eri 
yhteyksissä ja pyritään ennakoimaan uusia mahdollisuuksia viestimisessä 
eri konteksteissa 
• esim. hyvinvointialueiden suunnittelu ja päätöksenteko

Likes Jamkissa vuonna 2022 



• Pyritään osana koulutusorganisaatiota vaikuttamaan siihen, että liikunnan ja 
aktiivisuuden sisällöt kytkeytyvät entistä vahvemmin osaksi koulutusohjelmien 
ydinsisältöjä 
• jatketaan vuonna 2021 toteutettujen pilottien kokemusten levittämistä

• kytketään liikuntasisältöjä eri alojen työelämän kehittämishankkeisiin

• Etsitään aktiivisesti kumppanuuksia
• liittyen esim. data-analytiikkaan

• Rakennetaan mallit Likesin projektien kytkemiseksi koulutusohjelmien 
projektiopintoihin
• mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen myös Likesin kautta toteutuviin 

projekteihin 

Likes Jamkissa vuonna 2022 



Tunnistettuja potentiaaleja
Hyvinvointialueiden tarpeet

• Tiedolla johtaminen
• Avointen tietokantojen käyttö ja tiedon esittäminen 

• Tiedolla johtamisen työkalujen ja prosessien kehittäminen 

• Prosessien kehittäminen ja uusien prosessien luominen/kouluttaminen
• Liikunta- ja elintapaneuvonnan prosessi ja palveluketju KOKO sote-kenttään



• Tulosalueella tiimimalli
• Liikkuva koulu – Antti Blom (HKI)

• Liikkuva aikuinen – Jyrki Komulainen 

• Liikunnan ja terveyden tutkimus – Tuija Tammelin

• Strateginen tietotuotanto – Kaarlo Laine 

• Mittaus – Jarmo Heiskanen 

• Joti – Eino Havas 

Likes Jamkissa vuonna 2022 
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• Meijän perhe liikkeelle –liikkuminen ja aktiivisuus mukaan perhekeskusten toimintavalikkon
• Kaisa Koivuniemi

• Iloliike – uusi menetelmä (positiivinen pedagogiikka) opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen
• Anu Kangasniemi

• Mieli liikkeelle – pilottikokonaisuus toisen asteen opiskelijoiden aktivoimiseen mielen hyvinvoinnin parantamiseksi
• Saara Koskinen

• VAPE- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö palautumisen ja hyvinvoinnin edistämisen kokeiluhanke
• Teemu Ripatti

• TULOSSA
• Falla: 
• PIILO:
• Liikuntajärjestöjen avustaminen
• Yhdenvertaisesti saavutettava liikunta 

Konkreettisia uusia toimia kohti aktiivista arkea


