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Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää kaksi toisiinsa läheisesti kytköksissä olevaa soveltavan 
liikunnan mallinnusta eli Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus sekä kuntarajoja ylittävä 
Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus. Lisäksi prosessin aikana kehittämistyön tavoitteeksi tuli ke-
hittää eteenpäin seudullista soveltavan liikunnan yhteistyötä Turun seudun Rajattomasti liikun-
taa -kuntakumppanuus verkoston sisällä.  Kehittämistä toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suo-
men Liikunta ja Urheilu ry:n, kumppanuuskuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Kehittämistyön prosessi lähti liikkeelle keväällä 2019 Naantalin soveltavan liikunnan lähtötilan-
nekartoituksella. Vuonna 2020 Naantali pääsi mukaan valtakunnalliseen soveltavan liikunnan 
kehittämishankkeeseen ja rakentui Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus. Vuonna 2021 ke-
hittämistyö laajentui seudulliseksi ja toteutettiin Naantalin ja Raision ideariihityöpaja yhteistyön 
osalta. Syksyllä 2021 valmistui Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus sekä toteutettiin kehittämis-
työpaja Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston soveltavan liikunnan ver-
kostotyöryhmälle seudullisen mallinnuksen kehittämiseksi. Jatkosuunnitelmia työstettiin saman 
syksyn aikana. Lähestymistapana työssä käytettiin verkostotutkimuksellista otetta yhdistäen eri-
laisia menetelmiä kuten haastattelua, ideariihityöpajoja ja ryhmähaastattelua, palvelumuotoilun 
keinoja ja dokumenttianalyysia.  

Kehittämistyön tuloksena saatiin mallinnettua Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus päivit-
täisen työn tueksi. Mallinnuksen sisälle valmistui poikkisektoraalista yhteistyötä vahvistava Liik-
kuva ja hyvinvoiva perhe -palvelupolkumalli, joka tukee myös tulevaa kunnan ja hyvinvointialuei-
den yhdyspintatyötä soveltavan liikunnan osalta. Lisäksi työn tuloksena saatiin kehitettyä Naan-
tali-Raisio yhteistyö -mallinnus sekä tämän sisälle moniverkostoinen asiantuntija- ja osallisuus-
raati yhdyspintatyön tueksi sekä seurakonsultti -toimintamalli. Molemmat kulkevat nimellä mal-
linnus, koska niiden kehittäminen on jatkumo. Saatiin aloitettua myös seudullinen kehittämistyö 
Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston sisällä kohti Soveltavan liikunnan 
yhteisö -mallinnusta. 

Kehittämistyön kautta saatiin kehitettyä ja laajennettua muutosverkostona toimivaa verkostojen 
verkostoa ja toimintamalleja sen sisällä. Näiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa soveltavan 
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1 Johdanto 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja väestön liikunta mahdollisuudet ovat liikuntapolitiikan keskeisimpiä 

periaatteita. Kunnilla on keskeinen rooli suomalaisten liikuttamisessa, ja kuntien soveltavan liikun-

nan palvelut ovat keskeisessä roolissa yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien takaamiseksi kun-

talaisille. Liikunta on jokaisen perusoikeus ja palvelu, ja liikuntalaki edistää eri väestöryhmien hy-

vinvointia, terveyttä, fyysistä toimintakykyä sekä mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Kun-

tien onkin järjestettävä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri väestöryhmille. Kuntien pal-

veluissa soveltavan liikunnan osalta on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana positiivista 

kehitystä ja toiminnan laajentumista mutta tästä hyvästä kehityksestä huolimatta näissä palveluissa 

on vielä paljon kehitettävää. (Rikala 2015, 9–10.) 

Soveltavan liikunnan osalta tärkeä yhteistyötaho on sosiaali- ja terveyspalvelut eli sote, jonka 

kanssa rakennetaan asiakkaille toimivia palvelupolkuja sote-palveluista soveltavan liikunnan palve-

luihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus eli sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialu-

eille haastaa kuntien ja tulevan hyvinvointialueen yhdyspintapalveluiden pysyvyyden. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (2018) mukaan yhdyspinnalla tarkoitetaan asiantuntijaterminä organisaatioi-

den välisiä yhteistyön paikkoja. HYTE eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintapalve-

lulla tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi aiemmin kunnan tuottama palvelu tuotetaankin yh-

dessä maakuntien, kuntien, järjestöjen sekä yritysten tuottamana palveluna. Niemi (2021) toteaa, 

kuinka HYTE tulee olemaan uudistuksen ytimessä, ja kuinka kunnat sekä hyvinvointialueet tarvit-

sevat toisiaan. Myös soten järjestämislaissa sekä muissa laeissa on asetettu velvoitteita näille ta-

hoille niin yhteensovittaa kuin tukea toisiaan HYTE-työn osalta, vaikkakin velvoitteita tärkeämpää 

on aidosti toteutettu yhteinen tekeminen, paikalliset innovaatiot, jotka tukevat toimijoita, sekä yh-

teistyö kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Hyvässä verkostossa verkostotyön edistämiseksi tehdään töitä niin yhdessä kuin erikseen, ja ver-

kostotyö voidaan määritellä luottamukseen perustuvaksi yhteistyöksi. Verkostoksi kutsutaan toimi-

joiden välistä rakennetta, jossa näiden välillä on luottamukseen perustuvia suhteita. Verkostot 

ovatkin tapa tehdä yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen. (Järvensivu 2019, 39, 44–45, 238.) 

Soveltavan liikunnan kehittämisessä tarvitaankin vahvaa verkostomaista työskentelytapaa ja ver-

kostojen johtamista sekä itsensä johtamista niin resurssien, palvelutarpeiden moninaisuuden, yh-

dyspintapalveluiden merkittävyyden kuin vaikuttavuuden vuoksi. Sydänmaanlakka (2017, 7) kiteyt-

tää hyvin, miten johtaminen on yhteistoimintaa, ja sen tulee edetä kohti jaettua johtajuutta. Älyk-

käässä organisaatiossa itsensä johtaminen on osa johtamisjärjestelmää, koska jokaisen on tiedos-

tettava tietynlaiset johtamisen sekä yhteistoiminnan pelisäännöt. Johtamiskoulutusta tuleekin antaa 

myös työntekijöille. Johtajuutta ei voi jättää vain johtajien varaan. 
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Naantalissa on tarvetta soveltavan liikunnan palvelutarpeiden kartoittamiselle, ja tätä kautta sovel-

tavan liikunnan palveluiden, palvelupolkujen ja olosuhdeasioiden kehittämiselle yhteistyössä eri si-

dosryhmien kanssa. Tärkeänä on nähty myös ylikunnallisen yhteistyön tiivistäminen naapurikun-

nan Raision sekä seudullisen Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston sovelta-

van liikunnan verkostotyöryhmän kanssa. Kehittämisen kannalta tärkeäksi nousee verkostoitumi-

nen, osallisuus, yhteiskehittäminen sekä sitä kautta toiminnan edistäminen. Opinnäytetyön tekijä 

on toiminut Naantalin soveltavan liikunnan ohjaajana ja hyvinvointikoordinaattorina vuodesta 2019. 

Kehittämistyön tavoitteena on kehittää kaksi toisiinsa läheisesti kytköksissä olevaa soveltavan lii-

kunnan mallinnusta eli Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus sekä kahden kunnan välinen 

Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus. Lisäksi prosessin aikana kehittämistyön tavoitteena on myös 

viedä eteenpäin seudullista Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnuksen kehittämistä. Tämä toteute-

taan Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston sisällä yhteistyössä Lounais-

Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU), kumppanuuskuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa vas-

taamaan yhteistyön jatkumiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialuille. Kehittä-

mistyön avulla halutaan edistää, vahvistaa, tiivistää ja laajentaa verkostoyhteistyötä soveltavan lii-

kunnan eteen tehtävässä työssä, jotta voidaan kehittää niin palveluita, palvelupolkuja kuin liikun-

nan olosuhteita kohderyhmän sekä sidosryhmien tarpeet ja toiveet huomioiden.  
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2 Verkostotyö ja verkostoituminen  

Kehitys niin tieto- kuin viestintäteknologian saralla sekä nopea globalisoituminen viimeisten parin-

kymmenen vuoden aikana ovat vieneet kohti verkostojen aikakautta. Tärkeä menestymisen edelly-

tys on kyky toimia verkostoissa. Verkostoksi nimitetään kokonaisuutta, jossa useampi verkko tekee 

yhteistyötä. Verkoston kasvaessa ja monipuolistuessa siitä voidaan alkaa puhua makroverkostona 

tai ekosysteeminä. (Sydänmaanlakka 2015, 167–168.) Verkostoituminen on kasvava ilmiö niin 

liike-elämän kuin koko yhteiskunnan saralla, ja uudenlaisia palvelu- kuin tuotepaketteja syntyy 

usein verkostoitumisen yhteydessä (Urho 2013, 245). Verkostotalouden toimintaa ohjaavia ele-

menttejä ovat niin avoimuus, nopeus, uudenlainen yhteistoiminta, tiedon jakaminen kuin globaali-

suus. Verkostotaloudella on vaikutusta myös siihen, miten organisoidumme sekä johdamme orga-

nisaatiotamme. (Sydänmaanlakka 2015, 167–168.) Jotta verkostoituminen voi alkaa tulee yhdellä 

tai useammalla toimijalla olla näkemys verkostoitumisen tarpeesta. Todennäköisiä eli potentiaalisia 

verkostotoimijoita yhdistää luotto verkostoitumista kohtaan toimintatapana. (Nykänen 2015,138.) 

Verkostoituminen ei ole itsessään päämäärä vaan niiden kehittämisen keskeisin tavoite on tuottaa 

toimijalle hyötyä (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2014, 97). 

Verkostotyö on luottamukseen perustuvaa yhteistyötä autonomisten toimijoiden välillä, jotka ovat 

vapaita päätöksentekijöitä valitessaan millaisiin verkostoihin ja millä tavalla he niihin osallistuvat. 

Omaehtoisuutta voidaan kuitenkin pitää suhteellisena, koska kukaan ei ole täysin riippumaton. Ver-

kostotyötä tekevät ihmiset yhdessä niin yksilöinä, ryhminä kuin organisaationa. Verkostoitumista 

voi tapahtua näiden lisäksi organisaatioiden välillä. Yhteistyö voi myös juurtua rakenteisiin, kun se 

on vakiintunutta. Ihmiset luovat puitteet yhteistyölle sekä muokkaavat ja purkavat sitä. (Järvensivu, 

2019, 37, 44.) Verkosto rakentuu siis toimijoista kuten yritys tai organisaatio tai sen osa, ryhmä tai 

yksilö. Palvelupolut eli asiakkaan yksittäisten perättäisten palvelutuokioiden muodostama prosessi 

toteutuukin usein toimijoiden osaamista yhdistäen eli verkostoissa. (Rautvuori & Jyrämä 2015, 

120–121.) Mahdollisuuksia innovatiivisiin ja asiakaslähtöisiin palveluihin luodaan juuri verkostoitu-

malla ja yhteistyöllä. Näiden merkitys on koko ajan kasvamassa niin henkilöstön kesken kuin suh-

teessa asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Tämän vuoksi johtamisen kohteena on yhä enemmän monista 

erilaisista toimijoista koostuva ja muuntautuva verkosto. (Laine & Käpykangas & Saari 2015, 90)   

Lähtökohtana verkostolle on siinä mukana olevien toimijoiden riippuvuussuhde yhteisen tai yhteis-

ten tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä yleensä johtaa yhteisten pelisääntöjen, käytäntöjen, usko-

musten sekä arvojen yleistymiseen. Verkosto on siis yksi vuorovaikutuksen ja yhteistyön muoto. 

(Haveri & Pehk 2008, 20.) Järvensivu (2019, 37–38, 53) kirjoittaa, miten verkostotyötä pidetäänkin 

vastavuoroisena yhteistyönä, joka perustuu jatkuvaan antamiseen sekä saamiseen, ja näin ollen 

se hyödyttää molempia osapuolia. Tämän tyylinen vastavuoroisuus on yllättävää, joustavaa sekä 
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tulevaisuuteen orientoitunutta. Toimijat eivät ennalta tiedä, mitä vastavuoroisuus pitää sisällään ja 

tuo tullessaan, mutta silti heillä on luottamusta siihen, että vastavuoroisuutta on jatkossakin tie-

dossa. Tämän vuoksi yhteistyö on hyödyllistä. Verkostotyö on yksi tapa, jolla voidaan organisoida 

toimintaa yhdessä. Se vaatii hyviä yhdessä tekemisen käytäntöjä, koska laadukkaasti yhdessä 

käytetty aika on ehdoton edellytys hyvälle yhteistyölle.  

Verkostotyön ytimessä ovat tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. Yhteistyö ei ole mahdollista il-

man, että toimijat tuntevat toisensa. Yhteistyön syventyminen voi estyä, jos toimijoiden välillä on 

luottamuksen puutetta. Mitä syvempi luottamus on, sitä avoimemmin tietoa ja osaamista jaetaan. 

Näiden kahden lisäksi tarvitaan myös sitoutumista, jotta asioita saadaan tapahtumaan. Verkostotyö 

voidaankin määritellä luottamukseen perustuvaksi yhteistyöksi. Luottamus on liima, joka saa oma-

ehtoiset toimijat jatkamaan yhteistyötä keskenään ilman tarkempia sopimuksia. Se on myös voima, 

joka tuo toimijat yhteen vaikeuksienkin edessä. Luottamus ei tietenkään yksin riitä mutta ilman sitä 

yhteistyötä ei synny. (Järvensivu, 2019, 39, 61.)  

Verkostoihin liittyy jatkuvaa muutosta, ja verkostotyössä onnistuminen perustuukin yhdessä kehit-

tymiseen. Hallitsemisen sijaan pyrkimyksenä voi olla verkostomaisen yhteistyön rakentaminen ver-

kostokokonaisuuden puitteissa edistämällä molemmin puolista tuntemista, luottamusta sekä sitou-

tumista. Yhteistyön rakentaminen voidaan aloittaa ensin lähellä olevassa verkostossa ja tämän jäl-

keen laajentaa. (Järvensivu, 2019, 114–115.) Verkostoituminen voidaankin nähdä siirtymisenä sul-

jetusta liiketoiminta- ja ekosysteemistä avoimempaan systeemiin (Sydänmaanlakka 2015, 168). 

Järvensivu (2019, 218) mainitsee, että kun on hahmottanut verkostojen muodostaman riittävän ko-

konaisuuden, voi tarkastella verkostojen ajan ja resurssien priorisointia. Verkostotyön perussääntö 

pätee myös priorisointiin. Työtä ei tehdä muiden puolesta vaan yhdessä. Kenenkään ei ole mah-

dollista olla mukana jokaisessa verkostossa.  

2.1 Johtaminen verkostoissa 

Johtaminen on vaikuttamista toiseen tai toisiin ihmisiin (Sydänmaanlakka 2014, 143). Motivoitunut 

ja innostunut johtaja motivoi ja innostaa myös muita (Adair 2009, 91). Johtamista on hyvin monen-

laista kuten yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin johtamista. Johtaminen voidaan nähdä 

vuorovaikutusprosessina, jonka kautta johtaja vaikuttaa yksilöön, ryhmään, organisaatioon, yrityk-

seen tai verkostoon yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Prosessi pitää sisällään niin tavoitteiden 

määrittelyä, suunnittelua, organisointia, vaikuttamista, motivointia, kontrollointia, ongelmanratkai-

sua kuin päätöksentekoa. (Sydänmaanlakka 2019, 138–139.) Johtaminen on hyvin toimivan yh-

teistoiminnan organisointia sekä kaikkia osallistavaa. Tähän tarvitaan kuitenkin johtaja, jonka tehtä-

vänä on jakaa niin vastuuta kuin valtaa sopivassa suhteessa tilanteen mukaan. Johtajakeskeisyy-

destä tulee siirtyä hallitusti kohti jaettua johtajuutta tarkoittaen sitä, että panostetaan enemmän 
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yhteistoimintaan kuin yksilösuoritukseen. (Sydänmaanlakka 2015, 56.) Cameron (2012, 124) kir-

joittaa, miten positiivinen johtaja mahdollistaa erikoislaatuista suoriutumista vaalimalla positiivista 

työilmapiiriä. 

Verkostoihin kohdistuvassa johtamisessa on kyse kaikesta toiminnasta, jolla mahdollistetaan ver-

kostotyön onnistuminen. Tähän kuuluu muun muassa keskinäinen tunteminen, luottamuksen ja si-

toutumisen vahvistaminen ja yhteistyön koordinointi sekä yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien 

suunnittelua ja toteuttamista. Verkoston johtaminen tapahtuu enemmän tai vähemmän avoimessa 

toimintaympäristössä (kuva 1), jossa tavoitteena ei ole hallita verkostoa. Verkoston vahvuus on 

juuri sen kyvykkyys joustaa itseohjautuvasti. Toiminta on jatkuvassa muutoksessa, eikä yhdellä-

kään toimijalla ole kykyä päätöksiin toisten puolesta. (Järvensivu, 2019, 113–114.) Rajala & Wes-

terlund (2009, 156) kirjoittaa, että toimintatapojen muutosten myötä verkostojen johtamiseen ja ver-

kostoitumiseen sisältyvät kyvykkyydet ovat nousseet keskeisiksi menestystekijöiksi, ja johtaminen 

perustuukin juuri koordinointiin, ohjaukseen, vaikuttamiseen ja integrointiin.  

 

Kuva 1. Ydinverkoston johtamista avoimessa ympäristössä (Sydänmaanlakka 2019, 115) 

Jos halutaan saada yhdessä jotain aikaiseksi, niin jonkun on tehtävä aloite yhteisen yhteistyöalus-

tan rakentamiseksi verkostotyöhön. Jonkun on siis ensin sitouduttava, ja saatava tämän jälkeen 

muut sitoutumaan. (Järvensivu 2019, 116) Innostava johtaminen ilman hierarkkisen aseman suo-

maa valtaa on mahdollista ainoastaan hakemalla aitoa yhteistä tavoitetta, johon myös itse uskoo 

voimallisesti. Hyvän muutos- ja verkostojohtajan onkin pystyttävä olemaan varma siitä, että kaikilla 
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on yhteinen tavoite kirkkaana mielessä myös ristiriitatilanteessa. (Lipasti 2007, 84–84.) Yhteistyön 

johtamisen ydin tavoite on yhteisen sosiaalisen identiteetin muodostaminen. Sosiaalinen identi-

teetti koostuu ryhmäjäsenyyksistä sekä rooleista, jotka ovat ihmisen sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa merkityksellisiä, ja se yhdistää sen jakavat ihmiset ryhmäksi. Organisaatiossa tulisi pyrkiä 

yhteistyön osalta optimaaliseen tilanteeseen, jossa ryhmän jäsenet määrittelevät itsensä ryhmää 

kuvaavan yhteisen sosiaalisen identiteetin kautta. Yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan, koska ne näh-

dään omina tavoitteina. Johtaja ja ryhmän jäsenet voivat luottaa toisiinsa sekä sitoutumiseen yh-

teisten tavoitteiden osalta. (Koivisto & Ranta 2019, 43, 48–49.) 

Verkostoon kohdistuva johtamismalli kannattaa pitää elävänä, jotta mahdollistetaan verkostonkin 

pysyminen elävänä. Johtamisen sijaan voidaan puhua muun muassa koordinoinnista tai yhteistyön 

kehittämisestä. Jotta vältytään verkoston jäykistymiseltä ja päästään eteenpäin, niin johtajuutta 

kannattaa välillä keskittää, mutta samanaikaisesti sitä on hyvä kierrättää. Verkoston kehittämiseen 

voidaankin valita koordinaattori tai koordinointiryhmä, jolla on vastuu kehittämisestä. Vastuurooleja 

voidaan kierrättää, ja jokainen tai usea verkoston jäsen voi vuorollaan toimia koordinaattorina tai 

olla mukana koordinointiryhmässä. Jaetussa johtajuudessa hyötynä on tasapuolisempi verkosto-

maisuus mutta vaarana tehottomuus sekä johtajuuden näivettyminen. Sopiva malli löytyy kokeile-

malla muuttuen ajan myötä. (Järvensivu 2019, 116–117.) Lipasti (2007, 79) kirjoittaa kolmeen joh-

tamishaasteeseen vastaavasta verkostojohtamismallista, joka kuvaa johtamistyylejä ja tapoja, joita 

tarvitaan jatkuvan muutoksen johtamisessa oman organisaation ja verkostojen kautta. Tämän mal-

lin kolme johtamisulottuvuutta antavat mahdollisuuden painottaa omaa johtamista sen hetkisen joh-

tamistilanteen ja –haasteen mukaan. Hyvä verkostojohtaminen tarvitseekin tasapainon. Johtajien 

ei tarvitse yrittää olla täydellisiä jokaisessa asiassa, vaan johtamisvastuuta tulee jakaa.  

2.2 Hyvän johtamisen kriteerit 

Hyvää johtamista on tarkasteltu myös viiden pääkokokonaisuuden kriteeristöllä, jotka ovat luotta-

mus ja arvostus, yhteistyö ja verkostoituminen, osaaminen ja kehittyminen, monimuotoisuus ja yk-

silöllisyys sekä uudistuminen ja osallisuus. Kokonaisuuksilla kuvataan johtamisen kohteena olevia 

asioita, prosesseja ja ilmiöitä. Näihin asioihin panostamalla voidaankin vaikuttaa niin organisaation 

tuloksellisuuteen, asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun kuin henkilöstön hyvinvointiin. (Laine & 

Käpykangas & Saari 2015, 86.)  

Vahvalla sisäisellä luottamuksella mahdollistetaan luova sekä aktiivisesti kehittyvä työyhteisö. Se 

onkin yhteisön sosiaalista pääomaa. Luottamus tulee nähdä keskiössä, kun julkinen sektori luo it-

seään uudestaan sekä ratkaisee haastavia ja ajankohtaisia ongelmia. Se onkin työyhteisön sosiaa-

lista pääomaa, jota voidaan edistää oikeudenmukaisella johtamisella, sovittujen toimintatapojen 

noudattamisella, arvostavalla vuorovaikutuksella, vastuullisuudella, rehellisyydellä ja avoimella 
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tiedonvälityksellä. Varsinkin muutostilanteissa, joihin sisältyy myös epävarmuutta tulevaisuudesta, 

korostuu luottamuksellinen ja oikeudenmukainen johtaminen. Ihmiset tarvitsevat luottamusta edis-

tävää johtamista, jotta heillä on mahdollisuus työskennellä rakentavalla tavalla yhdessä organisaa-

tion perustehtävän suorittamiseksi. Verkostoissa toimiminen edellyttää ja vahvistaa luottamusta. 

Kaikki ihmisistä muodostuvat yhteisöt ovat suhteiden verkostoja, jotka muotoutuvat jatkuvasti uu-

delleen. Organisaatiot tulisikin nähdä niin elävinä ja luonnollisesti rakentuvina systeemeinä eikä 

rakenteellisina vallankäyttöjärjestelminä. (Akola 2020, 18–19.)  

Johtajan tehtävänä ei ole tehdä tai päättää organisaation puolesta vaan auttaa sitä toimimaan ja 

päättämään (Järvensivu, 2019, 114). Juuri yhteistyöllä, asiantuntijarajoja ylittämällä kuin verkostoi-

tumalla luodaan uusia mahdollisuuksia innovatiivisten ja asiakaslähtöisten palveluiden syntymiselle 

julkisella sektorilla. Työyhteisöjen kannalta katsottuna juuri tällainen rajat ylittävä ja moniammatilli-

nen yhteistyö ovat ainoa tapa pärjätä vähentyvien resurssien sekä monimutkaistuvien ongelmien 

muodostamassa ympäristössä. Johtamisen tulee mahdollistaa tällainen yhteistyö ja sitä tulee myös 

johtaa. (Laine ym. 2015, 87, 90.)   

Organisaatioiden ja ihmisten erilaisuus on monimuotoisuutta, joka tarkoittaa tässä yhteydessä jul-

kishallinnon työpaikkojen, työyhteisöjen ja asiakaskunnan laajaa kirjoa. Monimuotoisuudesta osa 

on näkyvää ja osa piilossa, ja parhaimmillaan monimuotoisuus on osa organisaatiota, ja johdon 

asenteet sekä näkemys monimuotoisuudesta heijastuvat koko työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin 

ja asiakaskunnan kokemaan palvelun laatuun. Johtamisessa tunnistetaan sekä arvostetaan yksilöi-

den erilaisia kokemuksia, osaamista, asiantuntijuutta ja näkemyksiä organisaation tärkeänä pää-

omana. Osaamista kehittämällä työyhteisöt ja organisaatiot menestyvät myös tulevaisuudessa. 

Johtamisella tulee varmistaa, että osaaminen vastaa organisaation ydintehtävää ja on strategialäh-

töistä. (Laine ym. 2015, 89.) Johtajan keskeinen taito on pitää mielensä avoimena sekä kannatella 

useampia näkökulmia ymmärtäen samalla, että oma näkökulma kuten myös muiden näkökulma 

ovat sellaisenaan yhtä aikaa aivan oikeita kuin vajavaisia. Kokonaiskuvaan vaaditaan enemmän 

kuin yhden ihmisen näkemys. Taitoa on osata katsoa niin suurta kuvaa kuin yksityiskohtia tässä 

hetkessä kuin tulevaisuuteen. Taitoa on myöntää tietämättömyytensä, ihmetellä, kummastella ja 

kysyä. Toivoen jopa, että omat ajatukset tulevat haastetuksi. (Ajanko 2016, 196–197.)  

2.3 Verkostojen johtaminen julkisella sektorilla 

Julkisen sektorin toimintaympäristön monimutkaistumisen myötä myös toiminnalle asetut vaatimuk-

set ovat monipuolistuneet yhtä aikaa, kun toimintaedellytykset ovat esimerkiksi tiukan taloudellisen 

tilanteen takia muuttuneet koko ajan haasteellisemmaksi. Toiminnan lähtökohtana ovat lainsää-

däntö, palvelujen käyttäjien tarpeet sekä yhteiskunnassa asetetut tavoitteet. (Laine ym. 2015, 82.) 

Kunnat ovatkin julkishallinnon taso, joka on lähimpänä kansalaisia, ja jokainen ihminen on 
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kuntalainen. Liikuntalainkin mukaan liikunnan edellytysten luominen paikallistasolla on kuntien teh-

tävä, ja liikuntapalveluja täytyy järjestää erilaiset kohderyhmät huomioiden. Muun muassa vamma, 

sairaus ja alentunut toimintakyky saattavat olla esteitä niin arjen liikkumiselle kuin liikunnan omatoi-

miselle sekä ohjatulle harrastamiselle. (Ala-Vähälä 2018, 4.)  

Kunnat ovat keskellä isoja siirtymiä ja samalla koko julkinen hallinto on muuttumassa. Toimintata-

poja, johtamista, päätöksentekoa ja prosesseja pitää kehittää, sekä löytää vahvoja kumppanuuteen 

perustuvia ratkaisuja, jotka tehdään yhteistyössä niin kuntalaisten, yritysten, järjestöjen, kehittäjä-

organisaatioiden kuin tulevien alueiden kanssa. (Nyholm, Haveri, Majoinen & Pekola-Sjöblom 

2017, 7.) Sydänmaanlakka (2015, 52) toteaa kirjassaan, miten pääopetukset johtamistieteestä jul-

kishallinnon uuteen johtamisen viitekehykseen voidaan kiteyttää kymmeneen pääteemaan, joista 

yksin on itsensä johtaminen ja hyvinvointi. Muita teemoja ovat tavoitteellisen johtamisen merkityk-

sen korostaminen, strategisen johtamisen korostuminen, organisaation kulttuurin ja arvojen merki-

tys, tiimien tärkeys ja hyvä yhteistyö, ihmisen arvostuksen tärkeys, innovaatiojohtaminen ja jatkuva 

uudistuminen, johtamisen tilannesidonnaisuus, organisaation näkeminen oppivana systeeminä 

sekä jaetun johtajuuden hyödyntäminen. Näitä teemoja ja niistä nousevia oivalluksia tulisi hyödyn-

tää vieläkin enemmän julkisella sektorilla johdettaessa, koska näistä rakentuu älykäs julkinen johta-

minen.   

Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee ymmärtää kokonaiskuva niin julkisen sektorin toimintaympäris-

töstä sekä uudistumisen tarpeellisuudesta. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös hyvää yhteis-

työtä niin asiakkaiden kuin muiden sidosryhmien kanssa, ja lisäksi sitoutumista esteiden poistami-

seen sekä mahdollisuuksien luomiseen. Uudistuminen edellyttääkin uudella tavalla ajattelemiseen 

ja tekemiseen rohkaisevaa johtamis- ja toimintakulttuuria, joka tulee näkyä myös johtamisjärjestel-

mässä, eli miten tavoitteita asetetaan, johdetaan sekä miten henkilöstöä palkitaan, kun tavoitteet 

on saavutettu. (Laine ym. 2015, 82.) Mikään ei ole niin väkevää kuin uskoa asiaan, että voi luoda 

jotain uutta ja merkittävää. Hieno tunne syntyy siitä, kun on saanut ihmiset innostumaan uudesta 

tahtotilasta sekä aloittamaan työn sen toteuttamiseksi. Useimmiten organisaatio tai verkosto on sy-

vässä unessa, vaikka maailmaa muuttuukin ympärillä kovaa vauhtia. (Lipasti 2007, 85.)  

Julkiseen sektoriin, johon myös kunnat kuuluvat, kohdistuu isoja haasteita. Toiminnallaan se pyrkii 

saavuttamaan niin julkista arvoa kuin pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja. Toiminta ei siis palvele 

vain yksittäisen asiakkaan välitöntä tarvetta, vaan ratkaisee samalla monia yhteiskunnallisia kysy-

myksiä tai haasteita. Normien ja säädösten avulla turvataan, että vähäosaisistakin huolehditaan, 

sekä turvallisuus, demokratia ja tasa-arvo toteutuvat. Hyvän tason johtamisen tulee vastata moniin 

erilaisiin tarpeisiin, ja muutokset edellyttävätkin johtamistavan uudistamista. Erityisesti 
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henkilöstöjohtamista haastetaan kehittymään, koska julkisen sektorin työvoiman riittävyys, ja siihen 

liittyvä tarve pidentää työuria synnyttävät huolta. (Laine ym. 2015, 82.)  

Julkisen sektorin haaste onkin pitää hyvää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista kaiken muutoksen 

keskellä (Sydänmaanlakka 2015, 56). Organisaation ja työyhteisön hyvinvointiin ja menestykseen 

vaikuttava tärkeä tekijä on osaamisen ennakoiva kehittäminen. Tätä tulee johtaa sekä tarkastella 

niin yksilön kuin organisaation näkökulmasta. (Laine ym. 2015, 89.) Kaikille tulisi antaa ennakko-

luulottomasti mahdollisuus. Helpointa ja vaarallisinta on kerätä ympärilleen samalla tavalla toimivia 

ihmisiä, mikä johtaa myös samalla tavalla ajattelemiseen. Tämä mahdollisuuden antaminen on 

viestinä organisaatiolle ja verkostolle luottamuksen vahvistajana ihmisten tasapuoliseen kohteluun, 

mikä on muutoksen johtamisessa ratkaisevan tärkeää. (Lipasti 2007, 83–84.)  

Hyvä johtaminen onkin yhteistoiminnan organisointia, johon tulee osallistua kaikki työyhteisön jäse-

net (Sydänmaanlakka 2015, 56). Muutoksesta on tullut niin sanottu uusi normaali, ja tarve uudistua 

koko ajan koskee jokaista organisaatiota julkisella sektorin saralla (Laine ym. 2015, 83). Organi-

saatio tulee nähdä oppivana systeeminä eli se ei ole vain mekaaninen koneisto vaan jatkuvasti ke-

hittyvä systeemi. Johtamistavan mukaan organisaatiot voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Meka-

nistisen organisaation ominaisuuksia ovat kaikkien toimintojen kontrollointi sekä muutoksien välttä-

minen. Orgaanisen organisaation tavoite on hallittu muutos, jonka avulla saavutetaan tasapaino 

sitä ympäröivän ympäristön kanssa. Dynaaminen organisaatio pystyy jatkuvaan innovointiin sekä 

nopeaan uudistumiseen. Tällainen organisaatio selviää hyvin turbulentissakin ympäristössä hyö-

dyntäen jopa kaaosta itsensä uudistamisessa. (Sydänmaanlakka 2015, 56.)   

Perinteinen julkishallinnollinen johtaminen on ollut enemmän kolmen K:n johtamista eli käskemistä, 

kontrollointia ja korjaamista. Tulevaisuudessa tulisi soveltaa enemmän kolmen I:n johtamista eli 

innostumista, innostamista ja innovoimista. Julkiselle sektorille on luotava positiivinen kulttuuri, joka 

on arvostavaa, kehittävää ja luottaa työntekijöihinsä. Työntekijöiden tulee olla ylpeitä tekemästään 

työstään ja kokea työn iloa. Motivoitunut asiantuntija voi olla monta kertaa tehokkaampi kuin epä-

motivoitunut asiantuntija. Hyvällä johtamisella saamme pysymään ihmiset motivoituneina. (Sydän-

maanlakka 2015, 54–56.) Motivaatio onkin ihmisen sisältä lähtevä prosessi. Motiivit asioiden toteu-

tumiseksi ovat meissä valmiina. Näitä ovat esimerkiksi tarve toteuttaa itseään, saada tunnustusta 

suorituksista tai ansaita riittävästi. (Lipasti 2007, 80.) Yhteistyön johtamisessa ehkä yksi keskeisin 

tarve on luoda ryhmään jaettu sisäinen motivaatio eli yhteinen palo tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tämä on tahtotila, joka säilyy niin kontrollin puuttuessa kuin jopa johtajan ollessa poissa. Ryhmä 

tulee saada työskentelemään omasta tahdosta eikä pakosta. Tällaisen yhteisen motivaation syn-

nyttäminen ei synny perinteisten johtamismallien avulla, vaan johtajuus on ymmärrettävä 
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laajemmin kuin vain johtaja henkilönä tai johtajan sekä ryhmän jäsenen välisenä suhteena. (Koi-

visto & Ranta 2019, 38.)  
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3 Muutosverkoston johtaminen 

Muutosverkosto on se tiimi tai verkosto, joka vie niin muutoksen, vision tai tahtotilan läpi vaihtele-

vissa olosuhteissakin (Lipasti 2007, 87).  Visiota rakentavan tiimin pitää koostua henkilöistä, joiden 

toimenkuva on sen toteuttamisen kannalta kriittinen. Näiden henkilöiden tuomat näkökulmat tulee 

käsitellä tarkasti osana kokonaisprosessia. Vain tämän kautta niin sisäinen muutosvoima sekä ta-

voitetta tukeva dialogi saadaan muutosjohtamisen tavoitteiden saavuttamisen tueksi. (Hackselius-

Fonsèn 2017, 43.) Lipasti kirjoittaa (2007, 86), että mitä haastavampi visio tai tahtotila on, sitä hel-

pommin syntyy ongelmia tai ristiriitatilanteita, mutta näitä konflikteja ei kannata pelätä vaan nähdä 

niiden hyöty.  

Strateginen ajattelu sekä prosessi ovat ihan keskeisiä asioita, jotka mahdollistavat uudistumisen. 

Tätä kautta syntyy yhteistä ymmärrystä niin tavoitteista, omista vahvuuksista, käytettävissä olevista 

keinoista, sekä kyvystä nähdä ja ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä ja vaikutuksia. Hyvällä orga-

nisaation strategisella ajattelulla voidaan luottaa niin itseohjautuvuuteen kuin oikeanlaiseen vas-

tuun kantoon. (Hänninen 2014, 106.) Laine ym. (2015, 90) täsmentää, että muutos ja uudistuminen 

eivät tapahdu vain siis ylhäältä alas johdettuna vaan se syntyy toimijoiden välisenä yhteistyönä ja 

yksilöiden henkilökohtaisten kokemusten kautta. Tämän osalta tulee olla siis aktiivista ja tietoista 

johtamista.  

Järvensivun (2019, 204) mukaan yhteisen vision rakentamisen keskeisiä askeleita verkostossa 

ovat tutkimus- ja kokemustiedon kerääminen ja käsitteleminen, nykytilaan ja eri näköisiin tulevai-

suuskuviin tutustuminen, erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kuunteleminen, yhteinen pohtiva dialogi 

verkostossa, jossa mietitään halutun yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Tärkeää on myös ope-

tella päästämään irti niin nykyisistä mielen, sydämen kuin tahdon jäykkyyksistä, kuin tilan antami-

nen uusille ajatuksille, tuntemuksilla ja tahtotiloille. Vision kirkastuttua jatkuu yhteinen toteutus ko-

keilujen ja prototyyppien kautta. Tämän jälkeen ratkaisujen selkiydyttyä voidaan organisoitua sekä 

hakea muista verkostoista tukea sekä vaikutusvaltaa levittäytymiseen sekä juurruttamistyöhön. 

(Järvensivu 2019, 204.) 

Muutos rakentuukin yhdessä, ja vaatii opettelua toisten kuunteluun ja näkökulmiin kuin empatiaky-

kyä (Järvensivu 2019, 202). Muutosverkostoon kuuluminen voidaan määritellä neljän kriteerin 

kautta eli onko aitoa halua sekä innokkuutta toteuttaa uutta tahtotilaa tai visiota. Ovatko omat hen-

kilökohtaiset ominaisuudet sellaisia, että on oikeasti taitoa viedä asioita käytännön tasolle. Osa-

taanko luoda yhteistoimintaa ja valmentaa enemmän kuin komentaa tai kertoa. Onko kykyä raken-

taa luottamusta eli asettua myös toisten asemaan, ja olla rehellinen sekä avoin omassa toimin-

nassa kuin viestinnässä. Verkostojen johtamisen kannalta juuri tämä toisen asemaan asettuminen 

sekä rehellisyys ja avoimuus on erittäin kriittinen kriteeri. Verkostoon mukaan kannattaa yleensä 
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ottaa myös mukaan henkilöitä, jotka syttyvät hitaasti mutta jotka omaavat jonkin kriittisen osaami-

sen tai tietämyksen verkoston kannalta. (Lipasti 2007, 87.) 

Muutosjohtamiseen liittyy niin muutosvoimien hallinta, verkoston luonti, muutosesteiden raivaami-

nen kuin yhteiset pelisäännöt ja arvot. Yhteisten pelisääntöjen ja arvojen tulee olla yksinkertaisia ja 

keskittyä oleellisiin asioihin esimerkiksi kokouskäytäntöihin, päätöksentekoprosessiin ja viestintää, 

jotka mahdollistavat sujuvan yhteistyön. Niillä on myös kantaa ottava merkitys, miten henkilöitä 

kohdellaan organisaatiossa tai verkostossa. Tämä on kriittistä luottamuksellisen ilmapiirin rakenta-

misessa. Ratkaisevan tärkeää onkin, että henkilöt tietävät jatkuvasti, että heitä kohdellaan oikeu-

denmukaisesti riippumatta siitä, minkälaisia muutoksia tehdään. Pelisääntöjen puuttuessa toiminta 

voi olla hallitsematonta, ja voi johtaa kaaokseen. Organisaatioita ylittävät muutokset vaativatkin 

selkeät yhteiset pelisäännöt toiminnan osalta. (Lipasti 2007, 86–88.) Ideaalitilanteessa kaksi mallia 

eli tavoitelähtöinen ja käytäntölähtöinen uudistaminen kohtaavat sekä toimivat toisiinsa nähden ris-

tiin. Keskeistä on ymmärtää, että kun ollaan pelkästään muutoksen kohteena, niin muutos voidaan 

kokea uhaksi ja jopa pelottavaksi. Muutos muuttuu innostavaksi, kun henkilöllä on mahdollisuus 

olla tekemässä muutosta aktiivisesti. (Laine ym. 2015, 90.)  

Kunnilla sekä kuntien liikuntatoimilla onkin edessä aika, jolloin yhteistyö sote-palveluiden kanssa 

joudutaan järjestämään uudelleen eli uuden yhteistyökumppanin kanssa. Vaikutukset kuntoutuk-

sen ja soveltavan liikunnan yhteystyöketjuihin tulevat olemaan soveltavan liikunnan näkökulmasta 

lähivuosien tärkeä seurannan sekä arvioinnin alue. (Ala-Vähälä ym. 2021, 75.) Julkisen puolen or-

ganisaatioista on tehtävä ketteriä sekä jatkuvasti uudistuvia toimijoita. Osaamisen kehittämiseen 

on panostettava voimakkaasti niin yksilöiden, tiimien kuin koko organisaation osalta kuten myös 

esimiesten ja johdon kouluttamisen osalta, tarjoten vastaava koulutusta myös koko henkilökun-

nalle. (Sydänmaanlakka 2015, 56.)  

Useiden tutkimusten kautta tiedetään melko hyvin kolme tai neljä tärkeintä asiaa, jotka motivoivat 

ihmisiä tekemään parhaansa. Näitä ovat mahdollisuus toteuttaa itseään, saada tunnustusta 

omassa vertaisryhmässä, saada aikaiseksi jotain aivan uutta sekä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. 

Johtamisdialogi ammentaakin voimansa myös tutkimusten mukaan kahden suurimman motivaa-

tiotekijän kautta eli itsensä toteuttamisen ja arvostuksen saamisen kautta. Tämä vaatikin johtajalta 

aitoa uskoa muiden ajatusten arvokkuudesta. Dialogin tavoitteena on aito ja tasavertainen vuoro-

vaikutustilanne, jossa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta ja menestystä. Tämän vuoksi aito saman-

arvoinen dialogi vaatii hyvää itsetuntoa johtajalta. (Lipasti 2007, 82–83.)   
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3.1 Verkostojen verkosto ja roolit sen sisällä 

Yritysten sekä organisaatioiden ja välisten suhteiden muodostamaa kokonaisuutta voidaan kutsua 

verkkojen verkoksi (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 200). Harvemmin toimitaan vain yhdessä 

verkostossa. Selkeyttävää on puhua verkostojen verkoston johtamisesta, vaikka verkostot eivät 

välttämättä muodosta keskinäisessä suhteessa varsinaista verkostoa, vaan kyseeseen voi tulla 

myös joukko erillisiä verkostoja. Tällainen verkostojen verkoston johtaminen voidaan tiivistää nel-

jään kysymykseen eli minkälaisissa verkostoissa toimitaan sekä minkälaisen kokonaisuuden ver-

kostot muodostavat, miten ajankäyttöä ja muiden resurssien käyttöä priorisoidaan verkostoissa, 

minkälaisissa eri tavoin kuormittavissa rooleissa verkostoissa toimitaan, sekä miten verkostojen 

kokonaisuudesta huolehditaan. Verkostoiden verkostoissa on suotavaa suhtautua erilaisiin osallis-

tumisen rooleihin niin avoimesti, hyväksyvästi kuin sallivasti, koska etukäteen ei voi tietää, jos 

vaikka tiedonsaaja tai satunnainen osallistuja aktivoituisi myöhemmin vahvaksi osallistujaksi. (Jär-

vensivu 215–216, 223.) 

Järvensivu kirjoittaa (2019, 221), miten resurssit yhden henkilön osalta eivät riitä kaikkiin verkostoi-

hin samalla tavalla mutta verkostojen verkostossa voi toimia neljässä eri tavoin kuormittavassa 

roolissa. Veturi on raskain mutta antoisin toimijarooli, joka on keskeisessä asemassa verkostossa 

vastaten verkoston toiminnan kehittämisestä sekä kokonaisuuden johtamisesta. Veturin vastuulla 

onkin niin verkoston koordinointi kuin muiden pitäminen ajan tasalla sekä toiminnassa mukana. 

Toisena roolina on vahva osallistuja, joka ei toimi verkoston veturina mutta ottaa vastuuta verkos-

tossa yhdessä sovituista tehtävistä, ja pyrkii osallistumaan kaikkeen. Yhdessä verkostossa vetu-

rina toimija voi toimia muutamassa muussa verkostossa vahvana osallistujana. Kevyempiä rooleja 

verkostojen verkostossa ovat satunnainen osallistuja sekä tiedonsaaja ja tiedonvälittäjä. Satunnai-

sella osallistujalla tarkoitetaan henkilöä, joka on mukana, kun muilta velvoitteiltaan ehtii, mutta 

saattaa kokea verkoston tarpeelliseksi pitäen itselleen kohdistuvia hyötyjä merkittävinä mutta ei 

kuitenkaan pysty resurssien tai muiden syiden takia osallistumaan kuin satunnaisesti. Tiedonsaaja 

ja tiedonvälittäjä saattaa olla kiinnostunut syvemmästäkin verkostoon osallistumisesta mutta re-

surssit tai jotkin muut syyt estävät kuitenkin syvemmän osallistumisen. Tässä roolissa olevat henki-

löt saattavat olla hyvin hyödyllisiä, kun he välittävät tietoa eteenpäin omille verkostoilleen.  

3.2 Itsensä johtaminen verkostojen ytimessä 

Kokonaisvaltainen itsensä johtaminen on melko uusi lähestymistapa länsimaissa, eikä alueella ole 

tehty paljoakaan tieteellistä tutkimusta. Tämä on kuitenkin todella kiinnostava osa johtajuutta. Pe-

rinteinen johtamistutkimus onkin kohdistunut enemmän yksilöiden ja tiimien johtamiseen. Vaikka 

ihminen on alusta asti ollut kiinnostunut siitä, kuka hän on, tai miten hän voi elää onnellista elämää, 

niin itsensä johtamisesta ei ole kuitenkaan muodostunut yhtenäistä teoriaa. Tulevaisuudessa 
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tämän voisi olettaa olevan oleellinen ja tutkittukin alue. (Sydänmaanlakka 2017, 35, 43.) Tulevai-

suuden ja tämän hetken maailmassa tulevat pärjäämään rohkeat ja ennakkoluulottomat, jotka ovat 

yhteydessä niin omaan ydin minäänsä kuin tarkoitukseensa (Akola 2020, 11). Sydänmaanlakka 

(2006, 169) toteaa, että jokaisella on oma organisaatio Oy Minä Ab, jonka toimitusjohtajana toimii 

tietoisuus. Itsensä kouluttaminen ja kehittäminen on elinikäinen tehtävä.   

Ajanko (2016, 194–195) toteaa kuinka kehotietoisuuden eli kehollisen älykkyyden keskuksena toi-

mii fyysinen olemuksemme sekä kehollinen, somaattinen älykkyytemme, joka on tässä ajassa 

usein liian väheksytty. Kehossamme toimii valtavan hienovarainen varoitusjärjestelmä, ja se viestii 

meille monin eri tavoin, kun vain otamme viestit vastaan. Kun tietää paremmin oman kehonsa, niin 

saa myös paremmin yhteyden muihin älykkyyden keskuksiin, koska kehotietoisuus lisää kykyä aja-

tella ja hyödyntää omia tunteiden tuomaa tietoutta, sekä ottaa kehon tuntemukset hyödyksi eli 

osaksi kokonaisuutta. Ja kun alamme kiinnittää enemmän huomiota kehollisiin viesteihin, niin ne 

alkavat myös lisääntymään.  

Itsensä johtaminen voidaan määritellä jatkuvaksi oppimis- ja vaikuttamisprosessiksi, jonka aikana 

ihminen tulee syvästi tietoiseksi kehostaan, mielestä, tunteista ja arvoista. Tämän kautta pystyy pa-

remmin ohjaamaan tekojaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Itsensä johtamisessa on siis kyse jatku-

vasta prosessista, jossa opitaan tuntemaan itseään entistä syvällisemmin. (Sydänmaanlakka 2014, 

143.) Aidolla tavalla itseohjautuva henkilö tuntee itsensä ja osaa kuunnella muita, sekä ymmärtää 

niin itseään kuin kokonaisuutta. (Akola 2020, 10.) Johtajan tulee tuntea ja hyväksyä ensin itsensä, 

jotta voi hyväksyä erilaisuuden toisissa ihmisissä. Tämä edellyttää niin hyvää itsetuntemusta kuin 

tervettä itsetuntoa. (Lipasti 2007, 83.) Itsensä johtaminen tuleekin nähdä osana organisaation joh-

tamisjärjestelmää. Työntekijöiltä odotetaan itsenäisempää toimintaa, jonka vuoksi myös itsensä 

johtaminen on vieläkin tärkeämpää. Itsensä johtamisella tarkoitetaan myös sitä, että osaa pitää hy-

vää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Älykkäässä organisaatiossa osataan tasapainottaa kolmea 

tekijää eli tehokkuus, uudistuminen ja hyvinvointi. Huonosti voiva ihminen ei jaksa panostaa uudis-

tumiseen, eikä näin ollen pysty toimimaan tehokkaasti. (Sydänmaanlakka 2015, 55.)  

Itsensä johtamista voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta, eli siitä miten työntekijät voivat joh-

taa itseään työorganisaatiossa ja, miten yksilö voi ohjata tai hallita omaa elämäänsä. Tämä ensim-

mäinen näkökulma liittyy organisaatioiden madaltumiseen sekä itseohjautuvuuden kasvuun. On 

alettu ymmärtää, miten tärkeä osa itsensä johtaminen on koko organisaation johtamisjärjestel-

mässä, eikä pelkästään ihmisen oma asia, ja siihen kannattaa panostaa. Yleisiä johtamisen työka-

luja onkin ruvettu soveltamaan itsensä johtamiseen. (Sydänmaanlakka 2017, 43.) Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että ihminen tekee ryhmää suosivia päätöksiä sekä tehtäviä silloin, kun ryhmäjäsenyys 

on omalle identiteetille keskeinen asia, ja toimii itseohjautuvasti ryhmän edun puolesta. Tällaisen 
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ryhmän yhteistyötä edesauttavan itseohjautuvuuden ytimessä on aito osallisuuden tunne. Näin ol-

len vahva sosiaalinen identiteetti edistää niin ryhmän etua kuin yhteistyötä kuin myös ryhmän edun 

mukaista itseohjautuvuutta. (Koivisto & Ranta 2019, 50.) 

Yhtenä itsensä johtamisen päämääränä voidaan nähdä kokonaisvaltainen hyvinvointi eli kokonais-

kuntoisuus, joka muodostuu niin fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä, ammatillisesta 

kuin uudistumiskunnosta. Tätä kokonaisuutta juuri johdamme, kun johdamme itseämme tasapai-

noisesti. Tähän perustuen pystymme rakentamaan hyvän elämän. (Sydänmaanlakka 2020, 141–

142.) Muutos lähtee jokaisen sisältä, ja niin yksilöiden, tiimien, yhteisöjen kuin organisaatioiden tu-

lee itse oppia ymmärtämään, kuka oikeastaan on. Ulkopuolinen taho ei määrittele sitä tulevaisuu-

dessa. (Akola 2020, 19.) Päämääränä on kuitenkin itsensä toteuttaminen ja merkityksellinen 

elämä. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa oma visio, eli toteuttamaan todeksi mahdollisim-

man monia mahdollisuuksista, jotka sisältyvät henkilöön itseensä (Sydänmaanlakka 2017, 89). 

On tiedettävä omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Johtajuuden tulee perustua eettiselle ja mo-

raaliselle pohjalle, koska eettiset arvot muodostavat johtajuuden perustan. Tärkeää on olla aito 

oma itsensä, ja tehdä myös matkoja itseensä. Hyvään johtajuuteen osalta on mainittukin useimmi-

ten viisi piirrettä eli päättäväisyys, sosiaalisuus, luotettavuus, innostavuus ja nöyryys. On hyvä tun-

nustaa oma keskeneräisyytensä sekä elää sopusoinnussa omien vaatimusten kanssa. Tämän 

tyyppinen nöyryys on yksi tulevaisuuden johtajien korostuva osaaminen. (Sydänmaanlakka 2006, 

159, 166.)  

3.2.1 Johtajuuden osaamispuu  

Sydänmaanlakka (2014, 154) kuvaa Johtajuuden osaamispuu -mallia. Malli koostuu puun lehvis-

töstä, puun oksistosta ja juurista. Lehvistö muodostuu viidestä eri osaamisen osa-alueesta, joita 

ovat vuorovaikutus, johtaminen, yleisosaaminen, tehokkuus ja hyvinvointi, jotka rakentuvat mal-

lissa osittain limittäin. Puun oksisto on kuvaus 34 erilaisesta osaamisesta lehvistön osaamisaluei-

den sisällä eli siitä, mitä johtaja tekee. Puun juuret kuvaavat sisäisiä voimavaroja, jotka ovat muun 

muassa itsetuntemus, itseluottamus ja tietoisuus. Nämä kertovat millainen johtaja on ollen tärkeä 

osa johtajuutta. Hyvällä itsensä johtamisella on mahdollista vaikuttaa näihin sisäisiin voimavaroihin.  

Vuorovaikutustaitojen osaaminen koostuu jämäkkyydestä, empaattisuudesta, kommunikoinnista, 

vaikuttamisesta, avoimuudesta ja verkostoitumisesta. Johtajan tulee olla samanaikaisesti jämäkkä, 

empaattinen ja tehokas kommunikoija kuten myös avoin, osata vaikuttaa ja verkostoitua. Tämän 

osaamisalueen merkitys on kasvanut julkisen sektorin toimintaympäristössä, joka muuttuu nope-

asti. Johtamisosaamisen osa-alueeseen sisältyy niin strateginen, valmentava kuin verkostojen joh-

taminen, talouden ja tiimin johtaminen, suorituksen ja osaamisen johtaminen, tiedon ja muutoksen 
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johtaminen, laatu- ja innovaatiojohtaminen sekä monimuotoisuuden johtaminen. Yleisosaaminen 

sisältää kolme osaamisen aluetta eli toimialaosaaminen, ammatillinen osaaminen sekä poliittinen 

osaaminen. Toimialaosaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä julkisen sektorin ympäristön tunte-

mista, ammatillisella osaamisella tietynlaisen ammatin edellyttämää erikoisosaamista sekä poliitti-

sella osaamisella politiikkaan liittyvien pelisääntöjen ja päätöksentekoon liittyen prosessien tunte-

mista. Tehokkuusosaamisen kautta halutaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, joka 

pitää sisällään niin havaitsemisen, päätöksenteon, toimeenpano, toimintatarmon sekä systee-

miajattelun, ajanhallinnan kuin uudistumisen. Hyvinvointiosaaminen koostuu fyysisestä, psyykki-

sestä, sosiaalisesta ja henkisestä kunnosta, stressinhallinnasta ja nöyryydestä eli oman kokonais-

kuntoisuuden ylläpitämisestä. (Sydänmaanlakka 2014, 155.) 

3.2.2 Terve itseluottamus  

Itseluottamus on kyvykkyyttä arvostaa itseään riittävästi sekä sitä, miten positiivisena ihminen nä-

kee oman tämänhetkisen tapansa ajatella, käyttäytyä ja tuntea. Johtajuudessa itseluottamuksella 

onkin erittäin keskeinen rooli. Riittävän itseluottamuksen kautta pystymme tehokkaasti kehittämään 

osaamistamme. Rohkeutta on oltava mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ottaa riskejä 

sekä kokeilla jotain uutta. (Sydänmaanlakka 2006, 160.)  Kun itsensä johtamisen perustana on it-

setuntemus, niin kaiken muun johtamisen perustana on sekä itsetuntemus että ihmistuntemus. 

Johtamisessa tarvitaan vahvaa ihmistietoisuutta sekä -ymmärrystä kyeten tunnistamaan muiden 

ihmisten tunteita ja vaikuttimia. Toisin sanoen tarvitaan interpersonaalista eli interpsyykkistä älyk-

kyyttä sekä intrapersonaalista eli intrapsyykkistä älykkyyttä. Interpsyykkisellä älykkyydellä tarkoite-

taan siis sosiaalista lahjakkuutta eli kykyä olla vuorovaikutuksissa ja ottaa kontaktia toisiin. Tähän 

liittyy myös taito lukea toisia ihmisiä, tehdä yhteistyötä sekä vaikuttaa myönteisesti toisiin ihmisiin. 

Intrapsyykkinen älykkyys on taas älykkyyttä havainnoida itseään, omia vahvuuksia, heikkouksia 

sekä motivaatiota, jonka pyrkimyksenä on itsetuntemus. (Ajanko 2016, 27, 184.)  

Sydänmaanlakka (2006, 161) toteaa kirjassaan, miten hän huomasi taitokarttatutkimuksessaan, 

että itseluottamus jakaantui viidelle faktorille eli osa-alueelle, jotka ovat sisäinen varmuus eli it-

seensä luottaminen, ekstraversio eli itseluottamus sosiaalisissa tilanteissa, hyväksyminen eli it-

sensä ja muiden hyväksyminen sellaisena kuin on, myönteisyys eli positiivinen asenne ja domi-

noivuus eli tahdonvoima ja johtajuus. Ilman näitä itseluottamuksen ulottuvuuksia johtajan on vaikea 

toimia tehokkaasti pitkässä juoksussa. Huonon itsetunnon omaava johtaja on epävarma toimija ve-

täen roolia, stressaantuu helposti ja hänellä on vaikeuksia nähdä objektiivisesti sekä ongelmia pää-

töksenteossa. Itseluottamusta vahvistamalla on mahdollista päästä onnistumisen positiiviseen kier-

teeseen.    
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3.3 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

Johtaminen on viestintää. Jotta saa viestin perille, on osattava kommunikoida. Viestintä onkin yksi 

tärkein johtajan taito eli osata kommunikoida työntekijöiden kanssa. (Erikson 2019, 31.) Viestin-

nällä onkin keskeinen rooli verkostotyössä, ja se on tehokasta silloin, kun viesti saavuttaa oikeat 

vastaanottajat oikea aikaisesti ja oikealla tavalla. Verkostoissa niin viestit kuin viestintä rakentuvat 

sekä muuttuvat yhteisen toiminnan myötä. Ei siis kannata tavoitella vakioimista niin viestien, koh-

deryhmän tai viestinnän tapojen osalta vaan viestintä kannattaa pitää joustavana ja elävänä hyö-

dyntäen ja tarvittaessa vaihdellen tapoja, välineitä sekä alustoja. (Järvensivu 2019, 185.)  

Kuten Juholin kiteyttää (2017, 112, 268) viestintä ei ole itseisarvo, vaan sen tulee kiinnittyä koko 

organisaation niin sanottuun elämäntehtävään ja strategioihin. Aito dialogi on eettistä, jossa asetu-

taan kuuntelemaan toinen toista arvostaen, uskaltaen ilmaista oma tietämättömyys sekä kyseen-

alaistaa omia näkemyksiä. Ajatusten arvo ei olekaan asemasta riippuvainen. Hänninen kirjoittaa 

(2014, 109), miten aidolla vuorovaikutuksella sekä dialogilla mahdollistetaan olennaisen tiedon vir-

taa organisaatiossa tai verkostoissa. Tämä auttaa myös päätöksentekoon liittyvää tiedon koontia 

sekä jalostumista. Hyvä dialogi on luonteva osa laajempaa päätöksentekoprosessia. Tämän avulla 

halutaan varmistaa päätösten perustuminen laajaan tietämykseen sekä yhteiseen ymmärrykseen. 

Se onkin niin yhteisten merkitysten jakamista kuin muodostamista. (Järvensivu 2019, 188.) 

Johtajalla onkin iso merkitys toimintakulttuurin muodostumiseen. Hän viestii niin sanoilla, käyttäyty-

misellä ja toiminnalla sekä omia että organisaation arvoja ja toimintatapaa. Tärkeää onkin, että 

nämä niin sanalliset kuin sanattomat viestit ovat synergiassa toisiinsa nähden. Tämä koskee myös 

prosesseja kuin käytäntöjä, jotta voidaan taata luottamuksen vahvistuminen organisaatiossa kuin 

toimintatapojen kehittyminen haluttuun suuntaan. (Hänninen 2014, 104) Erikson (2019, 51) kirjoit-

taa hyvin, miten itsetuntemus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten johtaja onnistuu tehtävässään. 

Mitä paremmin johtaja tuntee itsensä, sitä paremmin hän osaa johtaa muita. Vaikka viestintätyyli ei 

ole ratkaiseva mutta oma tietämys omasta viestintätyylistä erottaa menestyvät johtajat muista. Jat-

kuva uudistuminen mahdollistuu toimintakulttuurissa, joka tuo hiljaisen tiedon esille, jalostaa sitä 

vuorovaikutuksen kautta ja hyödyntää sitä aktiivisesti (Hänninen 2014, 106). 

Yksi varmasti tärkeimmistä johtajan osaamisista on juuri vuorovaikutusosaaminen, koska johtajan 

on oltava empaattinen ja jämäkkä sekä pystyttävä kommunikoimaan tehokkaasti. Avoimuus ja vai-

kuttaminen ovat myös olennaisia piirteitä kuten verkoston rakentaminen. Sisäisen ja ulkoisen ver-

koston rakentamisesta onkin tullut yhä tärkeämpää. (Sydänmaanlakka 2006, 153) Yksi tärkeim-

mistä ominaisuuksista tulevaisuuden johtajalla onkin niin halu kuin kyky vuorovaikutukseen.  Vii-

saaseen johtajuuteen sisältyy kolme älykkyyden keskusta eli viisausjärjestelmää, jotka parhaimmil-

laan tekevät saumatonta yhteistyötä keskenään, hyvässä linjassa ja integroituneena. Nämä ovat 
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älykkyys pään tasolla eli ajattelutaidot, älykkyyttä sydämen tasolla eli tunnetaidot sekä älykkyyttä 

kehoomme liittyen eli vaistomainen toiminta, kehotietoisuus. Kyvyllä ottaa vastaan kaikkien tasojen 

eri tavoin ilmenevät viestit, sekä kyvyllä yhdistää ne kokonaisuudeksi, ei ohiteta hienon systeemin 

kokonaisvaltaista viisautta, jossa kaikilla ajatuksilla, tunteilla sekä kehotuntemuksilla on oma paik-

kansa. (Ajanko 2016, 187.)  

Tunneälykkyydessä onkin olemassa niin toisiin suuntautuva interpersoonallinen osuus kuin myös 

itseen suuntautuva eli intrapersonaalinen älykkyys. Tunneälykäs johtaja rakentaa helposti luotta-

muksellisia suhteita sekä hyvää vuorovaikutusta, jossa tunteiden ilmaisu ja nimeäminen on kes-

keistä osaamista. Empatiaa ja sydämen viisautta tarvitaan, että voidaan luoda ja ylläpitää suhteita 

muihin. Johtajalla on kyky havainnoida, nimetä sekä ottaa vastaan ja käsitellä niin omia kuin tois-

ten tunteita hyödyntäen niitä voimavarana. Tämä on juuri keskeistä johtamisosaamista käytännön 

tunnetaitojen kautta. (Ajanko 2016, 191–192, 201.)  

3.4 Verkostotyön hyötyjen arviointi  

Järvensivu toteaa (2019, 218–219), miten työelämän osalta verkostovaatimukset ovat kasvaneet. 

Aikaisemmin oli tarpeeksi, kun oli mukana muutamassa verkostossa. Digitaaliset yhteydenpito väli-

neet mahdollistavat tai ainakin lupaavat helpon yhteydenpidon. Toimivan suhteen rakentaminen 

vaatii kuitenkin aikaa sekä vaivaa eikä ole väline riippuvainen. Verkostotyön arvoa ei voi etukäteen 

täysin hahmottaa, ja se syntyy toiminnan kautta. Tämän vuoksi ei voida aina tietää etukäteen, että 

mitä hyötyä verkostotyöstä lopulta on, tai minkälaista panostusta matkalla tarvitaan. Käytännön 

kannalta on kuitenkin järkevää tehdä jonkinlaista arviointityötä. Tämä työaikaa sekä resursseja voi-

daan käyttää jollakin tasolla suunnitellusti. Arvioidessa verkostotyön hyötyjä, voidaan käyttää kol-

mea peruspilaria. Ensimmäinen on verkoston mahdollinen hyöty kohderyhmille, joiden eteen ver-

koston kautta tehdään töitä. Toinen on hyöty itse toimijalle sekä muille verkostoon osallistujalle. 

Kolmantena tulee verkoston vaikuttamispotentiaali eli onko sillä mahdollista tuottaa laajasti vaikut-

tavia tuloksia, tai jääkö se pienen piirin tekemiseksi.  
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4 Kuntia säätelevät lait soveltavan liikunnan kehittämisen tukena 

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on joko vamman, sairauden, 

toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla ole-

vaan liikuntaan, ja heidän liikuntansa järjestäminen vaatii soveltamista sekä erityisosaamista (So-

veltava Liikunta SoveLi ry). Suomen väestöstä noin 15 % eli noin 700 000–800 000 arvioidaan 

kuuluvan toimintarajoitteisiin henkilöihin, ja osalla liikkuminen ja harrastaminen vaatii soveltamista 

sekä erityistä tukea. Kunnat kuuluvat keskeisimpiin järjestäjiin soveltavan liikunnan palveluiden 

osalta. Tätä palveluiden kehittymistä on selvitetty neljän vuoden välein. (Ala-Vähälä & Piispanen 

2021.) Soveltavaa liikuntaa järjestävät myös muun muassa erilaisten valtakunnallisten vammais-, 

kansanterveys- ja potilasjärjestöjen paikallisyhdistykset ja urheilu- ja liikuntaseurat (Soveltava Lii-

kunta SoveLi ry). Pienemmissä kunnissa soveltavan liikunnan vastuuta jaetaan enemmän eri toimi-

joiden kesken tai toimintaa järjestetään myös ostopalveluina. Yhteistyötoimijoita tyypillisesti ovat 

niin sosiaali- ja terveyssektori, opisto kuin yksityiset toimijat (Ala-Vähälä. Farin, Karinharju, Kuusi-

luoma, Peltonen, Piittisjärvi, Roitto, Saarela, Saari, Samstén & Sipilä 2021, 25.) 

Kunnan liikunnan edistämistä säätelee kolme oleellista lakia. Ensimmäisenä perustuslaki 

(731/1999), jolla turvataan ihmisten sivistykselliset perusoikeudet sekä kuntien itsehallinto. Toisena 

kuntalaki (410/2015), jossa kuntien tehtäväksi on säädetty kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen 

elinvoiman edistäminen, linjaten myös palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät periaat-

teet. Kolmantena liikuntalaki (390/2015), joka tarkentaa kuntien vastuuta liikunnan edistämisen 

osalta. (Ahonen-Walker 2021.) 

Kuntien tehtäväksi on määritelty, että ne luovat liikunnan edellytyksiä paikallistasolla järjestämällä 

eri kohderyhmät huomioivia liikuntapalveluita. Niiden tulee järjestää myös terveyttä kuin hyvinvoin-

tia edistävää liikuntatoimintaa (Kuntaliitto 2021). Palveluiden osalta tuleekin huomioida eri-ikäiset 

sekä kuntalaiset, joilla voi olla riski jäädä palveluiden ulkopuolelle. Julkisena toimijana kunnalla on 

juuri velvollisuus yrittää tavoittaa aliedustettuja ryhmiä, sekä lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

(Ahonen-Walker 2021.) 

Kuntien tulee myös tukea kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Näiden 

edellytysten luominen vaatii yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä kuten sosiaali- ja terveystoi-

men, opetustoimen, nuoriso- ja kulttuuritoimen ja liikenne-, ympäristö- ja kaavoitustoiminen 

kanssa. Tällaisella poikkisektoraalisella yhteistyöllä vahvistetaan liikunnan asemaa osana hyvin-

vointi- sekä terveyspolitiikkaa, että kuntien strategista kehittämistä. Liikunnan nivoutuminen osaksi 

kunnan strategista kehittämistä voidaankin pitää erinomaisena keinona, jolla edistetään laajalti 

kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta. (Kuntaliitto 2021.)  
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Liikunnan edistämisen tehtäväkenttä onkin selkeästi laajentunut sektori- sekä organisaatiorajoja 

ylittäväksi, ja työ on kytkeytynyt myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Ahonen-Walker 

2021). Kunnan hyvinvointikertomukseen on tarkoituksena myös sisällyttää liikunta osana kerto-

musta (Kuntaliitto 2021). Näkökulmien monimuotoistumisen kautta on syntynyt odotuksia liittyen 

niin työn tavoitteisiin, kohderyhmiin kuin olosuhteisiin. Työ ei rajoitu vain kunnan omaan toimintaan 

vaan yhteistyötä tehdään niin yritysten, seurojen kuin järjestöjen kanssa. (Ahonen-Walker 2021) 

Paikallista yhteistyötä kuin myös kuntien välistä, että alueellista yhteistyötä tulee myös kehittää 

osana kunnan tehtävää. Parhaiten se toteutuu, kun sidosryhmät otetaan mukaan niin suunnitteluun 

kuin toteutukseen. (Kuntaliitto 2021) 

Keskeisissä liikuntaan liittyvissä päätöksissä kunnan tulee antaa kuntalaisten osallistua ja vaikuttaa 

(Kuntaliitto 2021). Niin kunnan asukkaiden kuulemisessa kuin toiminnan suunnittelussa, että pää-

töksenteossa voidaan ottaa huomioon paikalliset erityispiirteen kuin myös kuntien ja kuntalaisten 

monimuotoisuus (Ahonen-Walker 2021). 

”Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana 

kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa 

liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämistä.” (Liikuntalaki 390/2015)  

Liikuntalaki antaakin aika joustavan kehyksen liikuntatyön edistämiseen ohjaten kuntia laajempaan 

niin keskinäiseen kuin hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön sekä toimintamuotojen käyttöön, jotka 

sopivat paikallisiin olosuhteisiin kuin tarpeisiin (Ahonen-Walker 2021). 
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5 Työn tausta ja tavoite  

Syksyllä 2017 tehtiin Naantalissa Soveltavan liikunnan tarve -kysely osallistaen eri-ikäisiä sovelta-

van liikunnan kohderyhmiin kuuluvia kuntalaisia. Kysely lähetettiin sote-työntekijöiden omille erityis-

ryhmiin kuuluville asiakkaille kuten vammaispalvelun avohuollon asiakkaille, kuntoutuksen asiak-

kaille ja lapsiperheiden sosiaalipuolen asiakkaille. Vastauksia saatiin 122 henkilöltä, joista 45 hen-

kilöä oli yli 65- vuotiaita ja 75 henkilö alle 65-vuotiaita, joista 27 henkilöä oli alle 25-vuotiaita. Kysely 

pohjautui valtuustoaloitteeseen, jonka kautta sivistyspalvelut yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelui-

den kanssa kokosivat työryhmän selvittämään soveltavan liikunnan tilannetta Naantalissa. (Cavén 

& Dahlin & Kallio & Lehtonen & Nikander-Tuominen & Puolakanaho 2017, 1.)  

Tähän asti soveltavan liikunnan palveluja oli järjestetty vammaispalveluiden avohuollon ohjaajan 

koordinoimana ostopalveluna. Mukaan olivat päässeet kaikki ilmoittautumisjärjestyksessä, ja syk-

syllä 2017 toimintaan oli osallistunut 65 henkilöä, pääsääntöisesti ikäihmisiä, joista varsinaisesti 

soveltavan liikunnan kohderyhmään kuului vain 15 henkilöä. Ostopalveluna toteutettiin soveltavan 

liikunnan vesijumppaa, kuntosalitoimintaa, ratsastusta sekä tuolijumppaa, jotka painottuivat selke-

ästi aamupäivä- ja päiväsaikaan. (Cavén ym. 2017, 1.) 

Kyselyn tulokset antoivat ajantasaista ja perusteltua tietoa eri-ikäisten soveltavan liikunnan kohde-

ryhmän eli kokemusasiantuntijoiden tarpeista ja toiveista soveltavan liikunnan palveluja ja toimin-

toja suunniteltaessa. Työryhmän, johon kuului vapaa-aikatoiminen sihteeri, johtava hoitaja, aikuis-

sosiaalityön päällikkö, vammaispalvelun avohuollon ohjaaja, fysioterapeutti ja ylilääkäri, tarkoituk-

sena oli koota suositus ja ehdotus soveltavan liikunnan kehittämiseksi Naantalissa. Työryhmä näki-

kin, että soveltava liikunta vaatisi Naantalissa sellaista työpanosta, joka mahdollistaisi toiminnan 

kehittymisen kohderyhmälle suotuisaan suuntaan, ja toimintaan saataisiin mukaan muun muassa 

paikallisia yhdistyksiä sekä muita toimijoita. Työryhmän näkemys oli se, että soveltavan liikunnan 

toiminta tulisi siirtää kokonaisuutena sivistyspalveluiden alle, jolloin soveltavan liikunnan ohjaaja 

koordinoisi ja ohjaisia toimintoja päätyönä. Tarvittaessa osa palveluista voitaisiin edelleen tehdä 

ostopalveluna tai yhteistyössä paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Tärkeänä pidettiin, että 

soveltavan liikunnan kohderyhmä tulisi myös selkeästi rajata kohdistumaan niin vammaisiin, pitkä-

aikaissairaisiin kuin niihin yli 65-vuotiaat henkilöihin, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt 

joko iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Tämä siirto nähtiin myös oleelliseksi, koska sosi-

aalipalvelut tulisivat tulevan sote-muutoksen myötä siirtymään mahdollisesti maakuntaan. (Cavén 

ym.2017, 1, 3.) 

Turun seudulla toimii Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkosto, johon kuuluu 11 eri kokoista 

Turun ympäristökuntaa Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, 

Rusko, Turku ja Sauvo. Verkostoa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU ry. 
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Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkosto tuottaa työkaluja sekä toimintatapoja, jotta kunnat voi-

vat toteuttaa omaa rooliaan mahdollisimman vahvoina liikunnan edistäjinä. Yhteistyö monistuu ja 

samalla kohderyhmä laajenee, kun jokainen kunta hyödyntää yhdessä tuotettuja toimintatapoja 

sekä työkaluja. (Oittinen 2020.) Kumppanuusverkoston sisällä toimii eri verkostoista rakentuneita 

työryhmiä, joista yksi on soveltavan liikunnan verkostotyöryhmä. Tämä vertaistyöryhmä koostuu 

kumppanuuskuntien soveltavan liikunnan ohjaajista ja -suunnittelijoista sekä yhteistyöjärjestöjen 

edustajista. Työryhmän tavoitteena on yhdessä vahvistaa ja kehittää soveltavan liikunnan toimin-

toja ja näkyvyyttä niin paikallisesti, seudullisesti kuin valtakunnallisestikin yhdessä muiden sovelta-

van liikunnan toimijoiden kanssa.  

Naantali ja Raisio kuuluvat tähän Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkostoon, ja 

kunnilla on myös edustus soveltavan liikunnan verkostotyöryhmässä. Naantalissa ja Raisiossa on 

ollut paikallisesti ja seudullisen verkostoyhteistyön kautta soveltavan liikunnan palvelutoimintaa 

aiemmin, ja yhteistyön tarve vieruskuntina on ymmärretty, koska on paljon yhtymäpintoja. Mutta se 

ei ole aiemmin mahdollistunut kunnolla. Vuoteen 2019 asti soveltavan liikunnan palvelut tuotettiin 

melko vähäisillä resursseilla. Palvelut eivät täysin vastanneet paikallisen kohderyhmän sen hetki-

siin tarpeisiin, ja kohderyhmä määrittely ei ollut ajantasaista. Haasteensa toi myös soveltavan lii-

kunnan kohderyhmän monimuotoisuus. Soveltavan liikunnan toiminnot siirtyivätkin osaksi sivistys-

palveluiden liikuntapalveluita uuden toimen alle vuoden 2019 alussa, jolloin oli mahdollista lähteä 

kehittämään toimintaa. Tämä avasi myös uuden mahdollisuuden kehittää rajakuntien yhteistyötä. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus sekä 

Naantalin ja Raision yhteistyö -mallinnus soveltavan liikunnan osalta, jolla pystyttäisiin edistämään 

soveltavan liikunnan eteen tehtävää työtä. Soveltavan liikunnan ohjaajan työnkuvasta, verkos-

toista, palveluista ja rajakuntien soveltavan liikunnan yhteistyöstä ei ollut aikaisempaa mallinnusta. 

Mallinnusten tavoitteena oli selkeyttää soveltavan liikunnan ohjaajan työnkuvaa sekä verkostoja, ja 

toimia verkostoyhteistyön esimerkkimallina niin omassa kuin muissa kunnissa. Lisäksi prosessin 

aikana tavoitteeksi tuli kehittää ja mallintaa eteenpäin seudullista soveltavan liikunnan yhteistyötä 

Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston sisällä yhteistyössä Lounais-Suomen 

Liikunta ja Urheilu ry:n, kumppanuusverkoston kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoit-

teena oli tuoda soveltava liikunta näkyvämmäksi osaksi rakenteita jo sote-muutoksen suunnittelu-

vaiheessa, pyrkien vastaamaan tarpeeseen säilyttää ja vahvistaa liikuntapalveluiden ja hyvinvointi-

alueen yhdyspintapalvelut ja palvelupolut. Samalla tahtotila oli kehittää yhteistyötä, ja tuoda sovel-

tavan liikunnan asemaa näkyvämmäksi niin päättäjille kuin muille sidosryhmille.  

Mallintaminen paikallisesti ja kuntien yhteistyönä nähtiin tarpeelliseksi sekä tärkeäksi yhteistyön 

selkeyttämisen kuin myös kohderyhmien tarpeisiin vastaavien palveluiden kehittämisen vuoksi. 
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Mallinnusten tarkoituksena on tiivistää näiden kahden kunnan yhteistyötä, sekä vahvistaa seudulli-

sen verkoston sisällä soveltavan liikunnan paikallista kehitystä toimintaympäristön muutoksessa. 

Tarkoituksena on toimia myös esimerkkinä kuntien välisestä yhteistyörakenteesta, ja selkeyttää 

paikallisen toiminnan rakennetta osana päivittäistä kenttätyötä. Rikala toteaa (2015, 44), että tulee 

löytää yhteisistä resursseista keinoja vastata uuteen palvelutarpeeseen, kun resurssit eivät kasva 

mutta palveluntarve tulee kasvamaan sekä moninaistumaan samalla, kun kohderyhmä muuttuu 

haastavammaksi liikuttaa. Soveltavan liikunnan onkin nivouduttava tiiviimmin osaksi muita palve-

luita. Kuntalaisten osallisuuttaa palveluiden suunnittelussa tulee myös kasvattaa.  

Ala-Vähälä (2018, 4) toteaa, että ratkaisevan tärkeää liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden 

osalta onkin, miten hyvin moniammatillinen sekä poikkihallinnollinen yhteistyö kunnissa toimii. Liik-

kumis- ja ympäristöolosuhteiden osalta ratkaisevia tekijöitä ovat saavutettavuus ja esteettömyys, 

tarjolla olevat apuvälineet sekä avustaja- ja kuljetuspalvelut. Julkisella yksityisellä ja kolmannella 

sektorilla sekä eri hallinnonaloilla on vaikutusta arjen liikkumiseen ja organisoituun tai yksin suori-

tettuun harrastusliikuntaan. Myös yksilölliset ja yhteiskunnalliset muuttujat ja arvot vaikuttavat näi-

hin. Tämän vuoksi kokonaiskuvan hahmottaminen voi usein olla vaikeaa mutta tulevaisuudessa 

toimijoiden täytyy pystyä hahmottamaan eri hallintokuntien toimien merkitys sekä huomata, että 

tärkeä osa liikunnasta sekä urheilusta tapahtuu organisoidun liikunnan ulkopuolella.  

Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston Soveltavan liikunnan yhteisö -mallin-

nukselle on tarvetta, koska vaikka soveltavan liikunnan verkostotyöryhmä on jo toimiva verkosto, 

niin toimintaympäristön muutosten vuoksi on nähty vahva tarve sen kehittämiselle, yhteistyön vah-

vistamiselle ja laajentamiselle. Verkostotyön sekä toimintaraamien selkeyttämiseksi tarvitaan mal-

linnus, joka vahvistaa ja kehittää lisää kuntien sekä sidosryhmien verkostoyhteistyötä. Mahdolliste-

taan yhteistyön kautta eri kokoisten kuntien tuottaa soveltavan liikunnan toimintoja kohderyhmien 

tarpeet huomioiden. Samalla tarkoituksena vahvistaa yhdyspintapalveluiden jatkuvuutta ja kehitty-

mistä yhteistyössä uuden hyvinvointialueen kanssa. Mallinnuksen tarkoituksena on tuoda sovelta-

van liikunnan asemaa näkyvämmäksi verkostoyhteistyön laajentamisella, rakenteiden selkeyttämi-

sellä ja päättäjien tietoisuuden kasvattamisella. 

 

 

 

 

 



24 

 
6 Työn vaiheet ja menetelmät 

 

Kuva 2. Kehittämistyön prosessin kulku 

Kehittämistyön prosessi (kuva 2) lähti liikkeelle keväällä 2019, kun Naantalin uuden soveltavan lii-

kunnan ohjaajan ja hyvinvointikoordinaattorin toimi alkoi. Samaan aikaan lähdettiin kartoittamaan 

ja kuulemaan niin paikallisesti kuin seudullisesti soveltavan liikunnan ohjaajan sidosryhmiä kuten 

Turun seudun kumppanuuskunnat, sosiaali- ja terveyspalvelut, tekninen hallinnon ala, vammais-

neuvosto, vammaisjärjestöt sekä muut järjestöt, liikunnan ja urheilun seuratoimijat, seurakunta, 

varhaiskasvatus, koulut ja esteettömyysasiantuntijat. Toimintaa lähdettiin kehittämään ja toteutta-

maan soveltavan liikunnan kohderyhmien ja sidosryhmien tarpeiden sekä toiveiden mukaan niin 

paikallisena kuin seudullisena verkostoyhteistyönä.  

Lähestymistapana työssä käytettiin verkostotutkimuksellista otetta, ja verkostotutkimuksellisen lä-

hestymistavan ja verkostojen kehittämisen mukaisesti yhdistetty erilaisia menetelmiä. Verkolla tar-

koitetaan määriteltävissä olevaa toimijoiden muodostamaa niin sanottua yhteistoimintakuviota, ja 

tämän tietoista kehittämistä. Sillä on päämäärä sekä tavoite, joiden tarkoituksena on ohjata sekä 

kehittää sitä eteenpäin. Verkostolla tarkoitetaan eri toimijoiden kuten yritysten sekä 
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organisaatioiden ja keskinäisten suhteiden muodostamaa laajempaa verkostokokonaisuutta eli 

verkkojen verkkoa. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2014, 97.)  

6.1 Lähtötilannekartoitus soveltavan liikunnan paikalliselle ja kuntarajoja ylittävälle kehit-

tämiselle 

Aluksi oli tärkeä perehtyä aiemmin tehtyyn Naantalin soveltavan liikunnan tarve -kyselyyn, sekä 

kuunnella ja käydä keskustelua myös sidosryhmien tarpeista ja toiveista soveltavan liikunnan kehit-

tämiseksi. Näiden pohjalta pystyttiin luomaan kuvaa soveltavan liikunnan tilanteesta sekä tarpeista 

sen kehittämiselle niin kokemusasiantuntijoiden eli palvelujen käyttäjien kuin palvelujen tuottajien 

näkökulmasta. 

Kyselyssä tuli ilmi, että kohdennettuja soveltavan liikunnan palveluita ei ollut kunnan tuottamana 

lapsille ja nuorille, vaan mahdollisuuksien mukaan he osallistuivat perusliikuntapalveluihin tai jär-

jestöjen tuottamiin palveluihin. Toiveita toteutettavasti liikuntamuodoista oli kuntosaliliikunta, erilai-

set jumpat kuten tasapainojumppa, pilates, jooga, kahvakuula, vesiliikunta, ratsastus, ulkoilu/ kä-

vely, kiipeily/ temppuilu, kalastus/melonta, pallopelit/luistelu/jääkiekko/sähly, koripallo/nyrkkeily, 

neurojumppa, rauhallista ryhmäliikuntaa/tuoliliikuntaa, keilaus, pyöräily, pyörätuolijumppa, tanssi 

sekä taitoluistelu. Vastauksissa tuli myös ilmi, että palveluita tulisi laajentaa myös ilta-aikaan, 

koska ne olivat olleet pääsääntöisesti aamu- ja iltapäivisin. (Cavén ym. 2017, 1–2.) Tämä oli yksi 

tärkeä näkökulma, koska suurin osa kohderyhmän lapsista, nuorista ja aikuisista eivät pysty osal-

listumaan palveluihin aamupäivällä tai iltapäivällä. Soveltavan liikunnan kohderyhmän kirjo on 

myös hyvin laaja, ja tämän vuoksi palvelutarpeita on erilaisia. 

Tämän jälkeen oltiin yhteydessä haastattelujen ja tapaamisten merkeissä soveltavan liikunnan ke-

hittämisen kannalta ydinhenkilöihin ja sidosryhmiin julkisella, kolmannella ja yksityisellä sektorilla 

tilanteen arvioimiseksi. Ensimmäiset palaverit ja keskustelut käytiin niin vammaisneuvoston, ter-

veyspalveluiden kuntoutuspuolen eli fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa, vammaispalveluiden 

avohuollonohjaajan, nuoriso- ja liikuntapalveluiden, ostopalvelutoimijoiden, seuraparlamentin ja jär-

jestötoimijoiden kanssa. Keskusteluissa nousseita ajatuksia pystyttiin peilaamaan tässä kohtaa ai-

kaisemmin tehtyyn kyselyyn.  

Kuulemiselle ja keskustelulle oli selkeää tarvetta. Teemoina vammaisneuvoston, kuntoutuspalve-

luiden ja järjestötoimijoiden osalta nousivat muun muassa kuntoutus- ja vammaispalveluiden yh-

teistyö sekä tarpeita vastaavat palvelupolut kohderyhmälle, palveluiden niukkuus ja oikeanlainen 

kohdennus, jonka vuoksi palvelut eivät tavoittaneet oikeaa kohderyhmää. Kohdennettuja palveluita 

puuttui myös lapsilta ja nuorilta. Esteettömyys- ja saavutettavuus asiat ja niiden puutteet sekä 

mahdollisuudet nousivat liikunnan olosuhdeasioissa esille. Rajattomasti liikuntaa -
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kumppanuusverkoston saattajakorttiin liittyen keskustelua nousi kuljetusten osalta. Tärkeiksi kehit-

tämisen painopisteiksi nousivat myös soveltavan liikunnan aseman ja näkyvyyden parantaminen 

muun muassa päättäjien suuntaan, sekä yhteistyö soveltavan liikunnan ohjaajan sekä seudullisen 

Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston soveltavan liikunnan verkostotyöryhmän kanssa.  

Paikallisten seurojen soveltavan liikunnan tarjontaa käytiin myös läpi, ja oli muutamia seuroja, joilla 

oli jo soveltavan liikunnan toimintaa. Ne, joilla oli, niin niissä oli jo pidemmät perinteet. Yhteistyötä 

oli tehty muun muassa terveyskeskuksen kuntoutuspalveluiden kanssa. Pääosin kunnan sovelta-

van liikunnan palveluiden tuottaminen oli tapahtunut ostopalveluiden kautta muutamien yksityisten 

toimijoiden tuottamana. Yksityinen sektori nähtiin tärkeänä osana soveltavan liikunnan yhteistyötä, 

mutta resurssointi tuli miettiä sekä järjestellä nyt uudella tavalla. 

Tärkeä kulmakivi oli myös Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston soveltavan liikunnan ver-

kostotyöryhmän tapaamisissa käydyt keskustelut soveltavan liikunnan tilanteesta, yhteisistä tavoit-

teista ja kehittämisestä seudullisesta näkökulmasta. Aikaisemmin Naantalin resurssit eivät olleet 

riittäneet kehittämisen kannalta aktiiviseen osallistumiseen soveltavan liikunnan verkostotyöryh-

män toiminnoissa. Keskusteluja käytiin myös Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuus-

verkoston projektipäällikön kanssa syksyn 2019 verkostokokouksessa muun muassa seurakent-

tään kohdistuvasta kehittämisestä, jotta seuroja saataisiin enemmän aktivoitua ja rohkaistua toi-

minnan toteuttamiseen mukaan.  

6.2 Kohti Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnusta 

Tärkeänä heti alkuun nähtiin kuntoutuspalveluiden kanssa yhteistyönä määritellä uudestaan kun-

nan soveltavan liikunnan palvelujen kohderyhmät, palvelupolut ja niistä viestiminen. Näin palvelut 

saavuttaisivat juuri ne, joille palvelut kuuluvat. Tämän kautta rakentui selkeä yhteistyöverkosto so-

siaali- ja terveyspalveluiden ja liikuntapalveluiden välille, jolla hahmotettiin asiakkaan polkumallia. 

Yhteistyön ansiosta rakentui kuntoutuspuolen kanssa suunnitelmallinen sykli toiminnan suunnitte-

lulle ja arvioinnille, joka sisälsi vähintään syksyisin ja keväisin toteutettavat yhteiset suunnittelupa-

laverit.   

Kuntoutuspuolen kanssa yhteinen huoli lasten ja nuorten soveltavan liikunnan palveluiden puuttu-

misesta nosti myös sosiaalipuolen perhepalveluiden työryhmän melko alussa mukaan tarpeiden 

kuulemiseen ja palveluiden kehittämiseen. Yhteistyötoimintoja koordinoitiin kunnan palveluina yh-

teistyössä koulujen, seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa. Pienryhmätoimintaa suunnattiin 

koulujen yhteyteen huomioiden muun muassa neuropsykiatrisia haasteita kokevat lapset. Nuorten 

osalta korostui yhteistyö etsivän nuorisotyönohjaajan, koulun kuraattorien sekä terveydenhoitajien 

kanssa vastaten myös psyykkisesti oireilevien nuorten palvelutarpeeseen.  
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Vammaisneuvoston kanssa yhteistyössä lähdettiin toteuttamaan teknistä hallinnon alaa ja päättäjiä 

osallistavia esteettömyyskartoituksia, joiden avulla saatiin näkemystä liikuntapaikkarakentamisen 

ja olosuhteiden tilasta kokemusasiantuntijoiden silmin. Seuraparlamentin seuroja sekä toimijoita 

tuettiin, informoitiin ja rohkaistiin soveltavan liikunnan toiminnan aloittamisessa sekä koulutuksista, 

ja toimintaan saatiinkin lisää seuratoimijoita. Moni toiminta ponnistettiin alkuun kunnan toimintana 

soveltavan liikunnan ohjaajan resurssilla. Samalla ajettiin sisään seuratoimijoita sekä rakennettiin 

siltaa toiminnan siirtymisestä seuran toiminnaksi mutta kunnan tukemana. Myös uusia yksityisen 

sektorin toimijoita verkostoitiin lisää mukaan palveluiden kehittämiseen. Toimintoja ja palveluita 

pystyttiin tuottamaan niin paikallisesti kuin kuntarajoja ylittävästi.  

Paikallisesti tuli saada myös lisää avustajaresursseja mukaan toimintaan. Keskustelujen kautta 

asiaa tuli avattua muun muassa SPR:n ja Marttojen toiminnassa mukana olevien kanssa, ja näistä 

syntyi avustajayhteistyötä soveltavan liikunnan toimintoihin. Yhteistyö avattiin myös Raision seu-

dun koulutuskuntayhtymän eli Rasekon kanssa, josta tuli lähihoitajaopiskelijoita toimintoihin mu-

kaan. Samaan aikaan lähdettiin Raision kaupungin soveltavan liikunnan kollegan kanssa keskuste-

lemaan soveltavan liikunnan haasteista ja mahdollisuuksista sekä ideoimaan yhteisiä toimintoja 

kahden kunnan yhteistyönä. Tarve yhteistyölle oli nähty jo kauan, koska molemmissa kunnissa re-

surssit nojasivat kuitenkin vain niin sanotusti yhden henkilön koordinointiin ja toteutukseen.  

Keskusteluissa nousseet ydinteemat ja asiat kirjattiin muistiin. Haastattelut ja keskustelut käytiin 

toimijoiden osalta aidossa toimintaympäristössä, ja olivat muodoltaan melko avoimia ja spon-

taanejakin tässä kohtaa. Tätä pidettiin tärkeänä, jotta keskustelu ei olisi mennyt liian johdattele-

vaksi. Näin pystyttiin luomaan avoin, kuunteleva ja luottamusta edistävä keskusteluympäristö, 

jonka tarkoituksena oli saada esille haasteita ja mahdollisuuksia soveltavan liikunnan kehittä-

miseksi Naantalissa.  

Kehittämismenetelmänä tässä vaiheessa käytettiin dokumenttianalyysiä. Ojasalo ym. kirjoittaakin 

(2014, 13), miten dokumenttianalyysimenetelmässä päätelmiä tehdään kirjalliseen muotoon saate-

tusta verbaalisesta, symbolisesta tai kommunikatiivisesta aineistosta, ja tarkastelun kohteena ole-

via dokumentteja ovat muun muassa tekstiksi muutetut haastattelut, lehtiartikkelit, ideointipalave-

rien muistiot, keskustelut, vuosikertomukset, raportit tai muuta kirjalliset materiaalit. Dokumenttei-

hin voidaankin sisällyttää kaikki tutkittavasta ilmiöstä niin kirjoitettu, puhuttu kuin kuvattu materiaali.  

Dokumenttianalyysimenetelmällä nousseista teemoista, haasteista ja mahdollisuuksista ja ehdo-

tuksista pyrittiin rakentamaan kokonaiskuvaa soveltavan liikunnan tilanteesta tämän hetken toimin-

tojen, sidosryhmien sekä haasteiden ja mahdollisuuksien osalta. Haastatteluilla ja työryhmissä vie-

railemalla ja keskustelemalla saatiin nostettua vielä syvempää, hiljaistakin tietoa, nousevista ai-

heista ja teemoista.  
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6.2.1 Naantali mukaan valtakunnalliseen soveltavan liikunnan kehittämishankkeeseen 

Tammikuussa 2020 kehittämistyö Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnuksen osalta sai lisätuulta 

alleen. Menomatkalla Turusta Vierumäelle tuli opiskelukaverin kanssa keskustelua kehittämistyön 

aiheista. Hän toimi kehittämispäällikkönä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:llä, ja hänellä oli 

vinkata valtakunnallisesta Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppa-

nuutta -hankkeesta, johon Liikuntatieteellinen Seura oli hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hankerahoitusta. Hankkeessa oli meneillään pilottikuntien ja -kaupunkien haku meneillään. Tällä 

matkalla otimme puhelinyhteyden Paralympiakomitean kehittämispäällikköön kysyäksemme lisää 

hankkeen tilanteesta. Kysymyksiä kirjattiin kuitenkin ennen puhelua ylös. Kysyttiin, että onko Naan-

talilla mahdollisuutta vielä hakea pilottikunnaksi hankkeeseen, ja onko tiedossa mahdollisia hyviä 

esimerkkimallinnuksista soveltavan liikunnan eteen tehtävästä yhteistyöstä. Haastattelu oli siis 

avoin ja puolistrukturoitu haastattelu, johon yhdistyi puolihuomaamatta myös pienimuotoisesti 

benchmarking-menetelmä.  

Puolistrukturoidusta haastattelusta on kyse, kun esitettävät kysymykset on laadittu ennakkoon. 

Haastattelija voi kuitenkin vaihdella niiden järjestystä haastattelun kulun aikana. Sanamuodot voi-

vat myös vaihdella, etukäteen laaditut tilanteeseen soveltumattomat kysymykset voidaan jättää ky-

symättä, ja vastaavasti tilanteen mukaan voidaan kysyä mieleen tulevia spontaaneja kysymyksiä. 

Avoimesta haastattelusta on taas kyse, kun osapuolet keskustelevat aiheesta tai ongelmasta ylei-

sesti. Keskustelu onkin avointa, johon niin haastattelija kuin haastateltava osallistuvat aktiivisesti 

sekä tasavertaisesti, ja se voi olla epämuodollista. Benchmarking-menetelmässä lähtökohtana on 

kiinnostus siitä, miten toiset toimijat toimivat tai menestyvät. Vertailuna voikin olla toisten toimialo-

jen organisaatiot, yrityksen omat osastot, kilpailijat tai vaikka toimialan tilastolliset keskiarvot ja 

standardit. (Ojasalo ym. 2014, 108–109, 186.) 

Puhelun aikana tuli esille, kuinka tarvitaan rohkeita ”lippulaivoja”, jotka vievät tietoisuutta eteenpäin 

ja tekevät soveltavaa liikuntaa näkyväksi. Keskusteltiin Turun seudun soveltavan liikunnan kuntara-

joja ylittävästä kumppanuusyhteistyöstä, joka on yksi esimerkki sisältäen muun muassa seurojen 

tukemista ja toimijavastuun jakamista eri toimijoille. Kumppanuusverkosto on osa valtakunnallista 

soveltavan liikunnan kehittämisverkostoa. Puhelun päätteeksi saatiin Liikuntatieteellisen Seuran 

liikuntatieteiden erityisasiantuntijan yhteystiedot, ja hänen kauttansa saataisiin tietoa vielä hank-

keesta ja pilottikuntien valinnasta. Samana iltana laitettiin sähköpostia hankevastaavalle.  

Seuraavana päivänä käytiin keskustelua asian tiimoilta, ja saatiin hankkeen alustava toimintasuun-

nitelma. Hankkeeseen otettiin mielellään vielä mukaan uusia kaupunkeja. Naantali sopi hyvin pro-

fiiliin, koska kyseessä oli pienempi kaupunki Turun lähellä, jolloin on mahdollista kehittää yli kunta-

rajojen tapahtuvaa verkostoyhteistyötä. Tiedossa oli, että Turku ja Naantali tekevät jo 
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verkostoyhteistyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä odotettiin kuitenkin vielä päätöstä hankerahoi-

tuksesta maalis-huhtikuun 2020 aikana. Hanketta oli haettu Irlannin soveltavan liikunnan koordi-

nointi -mallin soveltamiseen Suomessa. Irlannissa toimii Inklusive sport office -malli, jossa asian-

tuntijoiden titteli on määritelty Sports Inclusion Disability Officer(s). Siellä toimii siis alueelliset so-

veltavan liikunnan ohjaajat, jotka kokoavat verkostot yhteen ja koordinoivat verkostoiden toimintaa.  

Tämän jälkeen hyväksyntää Naantalin osallistumisesta hankkeeseen kysyttiin vielä sähköpostitse 

Naantalin liikuntapalveluiden liikuntapalvelupäälliköltä, jolta tuli vihreää valoa hankkeeseen osallis-

tumisesta. Puhelinhaastattelussa ja sähköpostikeskusteluissa nousseet ydinasiat sekä ajatukset, 

joilla on merkitystä kehittämistyön osalta, kirjattiin ylös muistiinpanoiksi. Niitä voitaisiin käyttää do-

kumenttianalyysissa tukena mallinnuksen rakentamisessa.  

Maaliskuussa 2020 selvisi kumppanuushankkeen toteutuminen, johon Naantali pääsi pilottikuntana 

mukaan. Tämän osalta kuntien tuli tehdä lähtötilannekartoitus oman kunnan soveltavan liikunnan 

tilanteesta kesällä 2020, ja varsinainen hanke toiminnan kautta alkaisi syksyllä 2020. 

6.2.2 Oppilaitosyhteistyö kehittämistyössä 

Tammikuun lopussa 2020 otettiin yhteyttä soveltavan liikunnan opinnoista vastaavaan lehtoriin 

Haaga-Heliassa ajatuksena tarjota jollekin alemman AMK-tutkintoa tekevälle aihetta kehittämistyön 

sisällä. Opiskelija voisi sisällyttää sen omiin opintoihin esimerkiksi opinnäytetyöaiheena. Ensimmäi-

senä ajatuksena oli tarjota matalan kynnyksen soveltavan liikunnan oppaan tekemistä paikallisten 

seuratoimijoiden tueksi soveltavan liikunnan toiminnan aloittamiseksi. Vastaanotto ehdotukselle oli 

hyvä. Ehdotettiin, että sitä tarjottaisiin 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille sekä EUDAPA-ohjelmassa 

eli soveltavan liikunnan suuntautumisenohjelmassa oleville opiskelijoille. Tämä jäi kuitenkin tässä 

kohtaa toteuttamatta. Tuli esille, että valtakunnallisen Avoimet ovet -hankkeen osalta tällaista ma-

teriaalia oli jo tulossa, ja Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston soveltavan 

liikunnan verkostotyöryhmä tulisi olemaan mukana tässä hankkeessa. 

Opiskelijayhteydenotto tuli kuitenkin suoraan Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaaja 

(AMK) -tutkintoa opiskelevalta opiskelijalta oman opettajansa kannustamana. Opiskelija tuli teke-

mään harjoittelua pääsääntöisesti soveltavan liikunnan ohjaajan työparina soveltavan liikunnan toi-

mintoihin eli ohjaus- ja suunnittelutehtäviin kevään ja kesän 2020 ajaksi. Kevään ja kesän 2021 ai-

kana sama opiskelija tuli tekemään myös viimeistä työharjoitteluaan kehittämistyöhön liittyvään 

projektiin. 
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6.2.3 Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -palvelupolkumalli poikkisektoraalisena yhteistyönä 

Kesän 2020 aikana lähdettiin työstämään moniammatillisen työryhmän kanssa Liikkuva ja hyvin-

voiva perhe -palvelupolkumallia sote-palveluiden ja sivistyspalveluiden yhteistyönä. Työryhmän toi-

meenpano tuli sivistystoimenjohtajan vetämän työryhmän aloitteesta. Palvelupolkumallin kehittä-

mistä koordinoi soveltavan liikunnan ohjaaja hyvinvointikoordinaattorin roolissa. Polkumallin tavoit-

teena oli ensisijaisesti vastata lasten kasvaneeseen ylipainoon koko perheen hyvinvoinnin näkökul-

masta. Tiedostettua kuitenkin oli, miten ylipainoon vaikuttavat ongelmat ja haasteet ovat monimuo-

toisia. Ne voivat korreloitua muihin ongelmiin tai haasteisiin, ja heijastuvat muun muassa ylipai-

nona. Lasten ylipaino ja tiedostetut monimuotoiset haasteet nousivat myös yhteisenä huolen ai-

heena jo aiemmin soveltavan liikunnan ohjaajan tehdessä yhteistyötä kuntoutuspalveluiden 

kanssa.  

Työryhmään kuului lasten neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat, terveyspalveluiden 

kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapeutit, liikuntapalvelut, varhaiskasvatuksen esimies, johtava psy-

kologi ja ryhmää koordinoi soveltavan liikunnan ohjaaja ja hyvinvointikoordinaattori yhdessä ter-

veyspalveluiden johtavan hoitajan kanssa. Sosiaalipuolen mukana olo työryhmässä nähtiin lähtö-

kohtaisesti tärkeäksi haasteiden monimuotoisuuden sekä perheiden laajemman saavutettavuuden 

vuoksi. Se kirjattiin seuraavaksi jatkotehtäväksi.  Palvelupolkumalli tulisi linkittymään osaksi niin 

Naantalin hyvinvointityötä kuin osaksi soveltavan liikunnan mallinnusta. 

Palvelupolkumallin työstämiseen ehdotettiin palvelumuotoilumenetelmien käyttöä, ja tämä hyväk-

sytettiin työryhmällä. Polkumallia lähdettiin työstämään palvelumuotoilumenetelmien kautta, ja 

opintojen kautta työkaluksi valikoitui Business Model Canvas (BMC) -työkalu, jolla pystyttäisiin mal-

lintamaan asiakasperheiden polkumalli melko nopeassakin aikataulussa. Työkalu on tehty jo ole-

massa olevan liiketoimintamallin analysointiin sekä uuden mallin innovointiin. Mallin avulla voidaan 

kuvata sekä perustella kuinka tuotetaan ja välitetään asiakkaalle arvoa. Työkalun etuja ovat sen 

helppokäyttöisyys sekä kattavuus. Lyhyessäkin ajassa suunnittelija tai suunnitteluryhmä voi muo-

dostaa useitakin vaihtoehtoisia toimintamalleja, joita yhdistelemällä ja vaihtoehtoja vertaamalla voi-

daan saada aikaiseksi lopullinen malli aikaiseksi. (Ojasalo ym. 2014,182, 184.) 

Keväällä 2020 työryhmä kokoontui yhteiseen ideariihityöpajaan, jossa asiakasymmärrystä käytiin 

läpi ja jaettiin moniammatillisessa työryhmässä. Ryhmässä on vahva ja monipuolinen ymmärrys 

kohderyhmän haasteista ja rakenteista niiden takana. Asiakasymmärrystä kerättiin kaikilta osapuo-

lilta ja kirjattiin ylös. Tämän jälkeen mietittiin roolitusta ja vastuunjakoa sekä käytössä olevia toimin-

tamalleja, joita voitaisiin tässä hyödyntää. Mietittiin myös asiakasryhmän tavoitettavuutta, proses-

sin etenemistä ja aikataulutusta. Soveltavan liikunnan ohjaaja ja hyvinvointikoordinaattori toimi työ-

pajassa fasilitaattorina ohjaten toimintaa asiantuntijatyöryhmän sisällä. Fasilitoinnilla 
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tarkoitetaankin ohjattua oppimista eli tietoa sekä osaamista luodaan yhdessä ohjatusti, ja fasilitaat-

torin tavoitteena on saada henkilöt tekemään kehittämistyötä yhdessä, tai saada heidät oppimaan. 

Tarpeelliseksi ja tehokkaaksi fasilitointi nähdään, kun tavoitteet ovat jo etukäteen selkeät, ja ver-

kosto tarvitsee selkeää ohjausta tavoitteisiin pääsemiseksi. (Ojasalo ym. 2014, 129–130.) 

Seuraava työryhmän työpaja sovittiin elokuun loppuun 2020, jolloin käytäisiin syntyneitä ideoita ja 

hahmotelmaa polkumallista läpi BMC-työkalun avulla. Päätettiin, että liikuntapalveluiden henkilö-

kunta kokoontuu ideariihityöpajaan kesäkuussa tekemään ideointia ideakorttien avulla. Ideointia 

tehtiin ideakorttien avulla, jotka esitellään ja käydään läpi elokuun työpajassa. Kesäkuun ideariihi-

työpajassa saatiin useita ideakortteja aikaiseksi, jos otettiin huomioon koko työryhmän käydyt aja-

tukset ja nousseet teemat aikaisemmin. Heinäkuussa alustava hahmotelma työstettiin ja esitettiin 

johtavalle hoitajalle syksyn jatkotyöstöä varten.  

Elokuussa työryhmälle esiteltiin hahmotelma ja ideakorttien ideat (liite 1), joista valikoitui yhteispää-

töksellä parhaimmat valmistuvan mallin rakenteisiin. Palvelupolkumallia työstettiin elokuun lopussa 

lopullisen muotoonsa. Se hyväksytettiin syyskuussa ensin johtotason ohjausryhmässä, jonka jäl-

keen käytiin vielä läpi työryhmän kanssa. Sovittiin käytännön toteutuksen aloittamisesta vuoden 

2021 alussa. 

6.2.4 Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnuksen muotoutuminen 

Kesäkuussa 2020 työstettiin kokonaiskuvaa Naantalin soveltavan liikunnan tilanteesta ja toimin-

noista, soveltavan liikunnan ohjaajan verkostoista ja työryhmistä mallinnuksen sisällöksi. Tämä 

toimi samalla kumppanuushankkeen pilottikunnan alkukartoituksena Naantalin soveltavan liikun-

nan tilanteesta kunnassa, sekä myös perehdytysdokumenttina tulevalle sijaiselle. Elokuussa pidet-

tiin hankkeen osalta aloituskeskustelu etänä Liikuntatieteellisen Seuran hankekoordinaattorin 

kanssa. Syyskuun alussa toteutettiin etäverkostotapaaminen hankkeen pilottikuntien kanssa. Ta-

paamisessa esiteltiin oman kunnan soveltavan liikunnan tilannetta sekä kuultiin muiden pilottikun-

tien ja kaupunkien tilannetta. Syksyllä hankeen oli tarkoitus alkaa konkreettisella tasolla kaikissa 

pilottikunnissa.  

6.3 Kohti Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnusta 

Toukokuun 2021 lopussa pidettiin Naantalin ja Raision soveltavan liikunnan yhteistyöstä puhelin-

palaveri Raision nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan kanssa. Keskustelussa käytiin läpi Raision tä-

män hetken soveltavan liikunnan palvelutilannetta ja resursseja, yhteistyön rakentamista Naantalin 

kanssa sekä soveltavan liikunnan mallinnuksista niin Suomessa kuin ulkomailla. Sovittiin, että yri-

tetään vielä ennen kesälomia saada Naantalin ja Raision yhteinen ideariihityöpaja aikaiseksi. 
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Tämän keskustelun aikana tuli myös hyvä vinkkaus verkostojohtamisen kirjallisuudesta ja luennoit-

sijasta Timo Järvensivusta.  

Ideariiheä varten perustettiin oma ohjaustyöryhmä, johon kuului Rajattomasti liikuntaa -kumppa-

nuusverkoston projektipäällikkö, Naantalin liikuntapalvelupäällikkö ja Raision nuoriso- ja liikuntatoi-

menjohtaja. Kutsu lähetettiin kesäkuussa. Jokaiselle annettiin ennakkoon tehtäväksi miettiä unel-

mia ja visio yhteistyön osalta. Tavoitteena oli kartoittaa avoimessa ilmapiirissä tämänhetkistä tilan-

netta, haasteita ja toiveita sekä näkemyksiä molempien kuntien osalta soveltavan liikunnan kehittä-

misen suhteen. Projektipäällikköä pyydettiin myös kertomaan valtakunnallisesta tilanteesta kuten 

Avoimet ovet -hankkeen kautta nousseista teemoista.  

Harjoittelijan kanssa suunniteltiin työpajan sisältöä, roolitusta ja työnjakoa. Harjoittelijan tehtävänä 

oli ennen työpajaa perehtyä Liikuttaako? Toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn 

ja Seurakyselyn -raporttiin, sekä koota siitä nousevia ilmiöitä ja teemoja keskustelun herättä-

miseksi. Raportissa oli mukana myös otos Varsinais-Suomesta. Paralympiakomitean syksyllä 2020 

teettämä Liikkujakysely toteutettiin toimintarajoitteisille henkilöille, ja sen tavoitteena oli avata niin 

ymmärrystä toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisesta kuin heidän osallistumisestaan toimintoi-

hin. Tavoitteena oli myös koota palautetta liikuntatarjonnan kehittämisen osalta. (Ala-Vähälä & 

Saari 2021, 16.) Toinen kysely eli Avoimet ovet -hankkeeseen liittyvä Seurakysely toteutettiin seu-

roille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille syys-lokakuussa 2020 (Saari 2021, 50). 

6.3.1 Naantalin ja Raision ideariihityöpaja yhteistyön kehittämiseksi 

Kesäkuussa 2021 pidettiin Naantali-Raisio soveltavan liikunnan yhteistyön osalta ideariihityöpaja. 

Koronaepidemiatilanne huomioitiin työpajan toteutuksen valinnassa. Se toteutettiin laavukahvien 

merkeissä soveltavan liikunnan teemaan sopivassa ja inspiroivassa ympäristössä eli Haijaisten 

monitoimikeskuksen Naantalissa. Haijaisten monitoimikeskus on ollut keskusteluissa myös paikalli-

sen vammaisneuvoston kanssa, joka voisi pienillä muutostöillä toimia esteettömänä ja saavutetta-

vana ulkoliikunta- ja luontokohteena Naantalissa.  

Työpajan toteutuksessa oli tavoitteena hyödyntää yhteisöllisiä ideointimenetelmiä kuten 3+- -tek-

niikkaa. 3+- -tekniikassa jokaisesta ideasta kerrotaan ensi kolme positiivista puolta ja tämän jäl-

keen huomioidaan vasta mahdolliset puutteet (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2014, 159). Työpa-

jassa käytettiin niin avointa kuin puolistrukturoitua haastattelumallia, jotta mahdollistettaisiin avoin 

ilmapiiri sekä paljon keskustelua. Ennakkoon kirjatut kysymykset (kuva 3) oli määritelty työpajan 

tavoitteiden mukaan johdattelemaan sekä tukemaan tarvittaessa keskustelua syvemmän tiedon 

saamiseksi halutuista aihealueista, jos keskustelu tuntuisi siirtyvän pois ydin aiheesta.  
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Kuva 3. Ennakkokysymykset ryhmäkeskustelun tukemiseksi 

Ojasalo & Moilanen & Ritalahti (2014, 158–159) kirjoittavatkin, miten uuden kehittämisen keskipis-

teessä on luovuus, ja avoimuuden sekä kiireettömyyden tuntu rakentavat luovan ilmapiirin. Luo-

vaan ongelman ratkaisuun tarvitaan myös sekä avointa että positiivista ilmapiiriä. Kehittäminen 

taantuu, jos ei löydy kykyä innovoida.  

Työpaja äänitettiin osallistujien luvalla. Äänite litteroitiin jälkikäteen, jotta keskustelun tuloksiin voi-

tiin palata jälkeenpäin, sekä peilata työpajan aikana kirjattuihin muistiinpanoihin. Litteroinnilla tar-

koitetaan aineiston puhtaaksi kirjoittamista, mikä on nauhoitettu. Jos ollaan kiinnostuneita vain 

esiin tulleista asioista, niin litteroitu teksti voi olla niin yleis- kuin kirjakielellä kirjoitettua tekstiä. Jos 

kuitenkin sanoilla tai sanavalinnoilla on tutkimuksen tai raportoitavan tekstin elävöittämisen kan-

nalta merkitystä, niin se on tehtävä sanatarkasti käytetyllä kielellä. (Ojasalo ym. 2014, 110.)  Tär-

keää oli nostaa dokumenttianalyysia varten ydinasioita esiin, jotka olivat keskustelun aikana jää-

neet kirjaamatta. Litterointi tehtiin yleiskielellä tukemaan ja löytämään vain nousevat asiat ja tee-

mat kehittämistyön mallinnusten tueksi sekä jatkokehittämistä varten. Dokumenttianalyysimenetel-

mällä pyrittiin nostamaan vielä syvempää tietoa haastatteluissa käsiteltävistä nousevista aiheista ja 

teemoista. Tässä kohtaa koskien muun muassa työpajasta ylös kirjoitettuja muistiinpanoja. 
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Kuva 4. Työpajaan virittäytyminen kävellessä laavulle 

Kahden tunnin työpaja viriteltiin jo kävellessä laavulle (kuva 4), jonka aikana kumppanuusverkos-

ton projektipäällikkö kertoi muun muassa Avoimet ovet -hankkeen tilanteesta ja sen kautta nous-

seista valtakunnallisista teemoista. Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston 

soveltavan liikunnan verkostotyöryhmä on mukana tässä hankkeessa. Harjoittelijan osuus kysely-

raportin tuloksista ja nousevista teemoista viritti keskustelun laavulla alkuun. Harjoittelijan kanssa 
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oli myös sovittu, että hän tekee muistiinpanoja, havainnointia tilanteesta ja hoitaa äänityksen. 

 

Kuva 5. Naantali-Raisio yhteistyö -ideariihityöpaja laavukahvien merkeissä Haijaisissa 

6.3.2 Työpajasta nousseet ydinteemat ja niiden hyödyntäminen kehittämistyössä 

Keskustelu oli vilkasta ja mielenkiintoista (kuva 5), joka hetkittäin siirtyi hieman aiheen sivuun. Etu-

käteen tehdyillä tukikysymyksillä päästiin kuitenkin luontevasti siirtymään takaisin aiheen pariin, 

jotta saataisiin syvempää tietoutta ydin aiheesta kehittämistyön tueksi. Vaikka työpaja oli kutsuttu 

koolle kahden kunnan välisen yhteistyön ja siihen pohjautuvan tulevan mallinnuksen osalta, niin 

luontevaa ja toivottua oli tuoda keskusteluun myös niin seudullisesta kuin valtakunnallistakin näkö-

kulmaa. Ydinteemat, jotka selkeästi nousivat keskusteluissa esille (kuva 6), viittasivat hyvin paljon 

samoihin teemoihin, jotka olivat nousseet niin Naantalin soveltavan liikunnan tilannekartoitusta teh-

dessä kuin valtakunnallisessa keskustelussa eri webinaareissa soveltavan liikunnan ja olosuhde-

asioiden tilanteesta. Sinisellä näkyy nousseet ideat, tavoitetilat tai visiot kehittämiselle, oranssilla 

keskustelussa nousseet ongelmat/haasteet ja vihreällä nousseet kehittämisehdotukset haasteiden 

voittamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi. 
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Kuva 6. Työpajan keskusteluissa nousseet ydinteemat, haasteet ja ratkaisut 

Työpajan lopuksi osallistujilta kysyttiin vielä kysymys soveltavan liikunnan yhteisö -ajatusmallista, 

jolla saataisiin ajatuksia seudullisen verkostomallinnuksen kehittämiseen (kuva 7). 

  

Kuva 7. Soveltavan liikunnan yhteisö -kysymys ja siihen saadut vastaukset 

Työpaja oli hyvin antoisa. Harjoittelijan kanssa lähdettiin työstämään esiin nousseita teemoja, 

haasteita ja yhteisiä ratkaisuehdotuksia muistiinpanojen sekä äänitteen avulla. Sovittiin, että 
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kuntayhteistyön osalta yhteistyötä mallinnettaisiin jo syksylle 2021. Sen pohjalta käytäisiin keskus-

telua Raision ja Naantalin yhteystyöstä, jossa mukana olisi myös molempien kuntien soveltavan 

liikunnan ohjaaja/suunnittelija. Raisioon oli tulossa uusi sijainen syksyn aikana. 

6.3.3 Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnuksen läpikäyminen 

Lokakuun alussa 2021 pidettiin etäpalaveri Raision uuden liikuntasuunnittelijan kanssa, jonka vas-

tuualueena oli myös soveltava liikunta. Käytiin tilannekuvaa läpi soveltavan liikunnan toimintojen 

sekä yhteistyön osalta.  Marraskuussa pidettiin yhteistyöpalaveri etätyöpajana, jossa olivat mukana 

Raisiosta liikuntasuunnittelija ja nuoriso- ja liikuntajohtaja sekä Naantalista soveltavan liikunnan oh-

jaaja ja liikuntapalvelupäällikkö. Tässä palaverissa käytiin läpi Naantali-Raisio yhteistyö -mallin-

nusta ja sen kehittämistä, joka pohjautui kesäiseen ideariihityöpajaan. Työryhmä hyväksyi mallin-

nuksen, ja siihen lisättiin muutamia elementtejä.  Mallinnus jaettaisiin asianomaisille yhteistyön jat-

kokehittämistä varten. Yhteistyön rakennetta tultaisiin tiivistämään ja jatkamaan tämän pohjalta. 

6.4 Kehittämistyön laajentaminen seudulliseksi   

Maaliskuun lopussa 2020 käytiin puhelinkeskustelu Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppa-

nuusverkoston projektipäällikön kanssa kehittämistyön sisällön laajentamisesta seudulliseksi. Vi-

siona oli Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnus. Samoihin aikoihin alkoi koronapandemia sekä tuli 

poikkeustila, joka vaikutti suunniteltuun soveltavan liikunnan verkostotapaamiseen ja asian eteen-

päin viemiseen. Verkostotapaaminen jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan etäpalave-

rina. 

Toukokuussa 2020 toteutettiin etäpalaveri projektipäällikön kanssa työn mahdollisesta sisällöstä, 

seurojen roolista sekä aktivoimisesta, mahdollisten ideariihien toteutuksesta sidosryhmille, aikatau-

lusta, tukimateriaalin tuottamisesta kumppanuuskunnille ja seuroille, kahdesta soveltavan liikunnan 

kehittämistyöhön linkittyvästä hankkeesta. Menetelmien osalta otettiin puheeksi muun muassa pal-

velumuotoilun menetelmät, jolla prosessia voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Tästä kehittämis-

työstä päästiin keskustelemaan toukokuun lopussa etänä järjestetyssä Turun seudun Rajattomasti 

liikuntaa -kumppanuusverkoston soveltavan liikunnan verkostotyöryhmän etätapaamisessa. Se ko-

ettiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Aihetta valmisteltaisiin kesän aikana, ja sovittiin, että jatkotoimenpi-

teistä kerrottaisiin seuraavassa verkostotapaamisessa syksyllä. 

Tämän jälkeen toteutettiin myös etäpalaveri koskien Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston 

maksuttomien seurakoulutuksia, jossa oli mukana LiikU:n seurakehittäjä. Keskusteluissa tuli ilmi, 

että soveltavan liikunnan osalta ei ole ollut koulutuksia tämän kautta tarjolla. Tämän väylän kautta 

tarjoaminen voisi olla mahdollista matalalla kynnyksellä seuroille ja seuratoimijoille tutun toiminta-

mallin kautta. Seuraava palaveri projektipäällikön ja seurakehittäjän kanssa sovittiin elokuulle 
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2020, jossa suunniteltaisiin esityskokonaisuutta meneillään olevista valtakunnallisista hankkeista 

sekä kehittämistyöstä syksyllä toteutettavaan soveltavan liikunnan verkostotapaamiseen. Tavoit-

teena tapaamisessa olisi saada jo tässä vaiheessa kumppanuuskuntien ja järjestöjen edustajien 

ajatuksia sekä toiveita kehittämistyön suhteen. Näitä voitaisiin ottaa huomioon kehittämistyön tie-

donkeruuta varten dokumenttianalyysissa.  

6.4.1 Seudullisen kehittämistyön eteneminen 

Kehittämissuunnitelmat seudullisen mallinnuksen osalta päästiin aloittamaan loppukeväästä 2021. 

Kehittämistyön suunnittelussa oli mukana myös liikunnanohjaaja (AMK) -opiskelija, joka teki vii-

meistä työharjoitteluaan kehittämistyössä. Projektipäällikön kanssa pidettiin etäpalaveri seudullisen 

kehittämistyön etenemisestä ja tavoitteista. Tavoitteena oli saada lisätietoa toimintakentällä ilmene-

vistä mahdollisista haasteista eri sidosryhmien kautta, joihin tulisi tarttua. Palaverissa tuli edelleen 

ilmi, miten seurojen ja kuntien yhteistyö on edelleen tietyllä tasolla haasteellista. Tämä oli noussut 

kentältä Avoimet ovet -hankkeen kautta, jossa verkostotyöryhmä on mukana. Raision ja Naantalin 

yhteistyö -mallinnus ja sen työstäminen nousi hyvänä yhteistyöesimerkkinä Turun seudun kumppa-

nuusverkoston sisällä. Tässä kohtaa nousikin yhdeksi harjoittelijan mahdolliseksi taustatiedonke-

ruutehtäväksi Avoimet ovet -hankkeen kautta nousseiden seurojen mahdollisten haasteiden tunnis-

taminen. Tähän pohjaten voitaisiin järjestää jatkotyöpaja, jossa kerättäisiin syvempää taustatietoa 

vielä asioista, joihin tarvitaan seurayhteistyön onnistumisen osalta lisää ratkaisuja.  

Toukokuun alussa 2021 suunnitelmamallinnus Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnukseen liitty-

vistä kehittämiskokonaisuuksista (viestintä, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu ja verkostojohtami-

nen) (kuva 8) ja tiedonkeruuprosessin kuvaus esiteltiin projektipäällikölle. Päätettiin, että esitellään 

tämä myös soveltavan liikunnan verkostotyöryhmälle toukokuun lopussa etäverkostopalaverissa. 

Työpaja verkostotyöryhmälle toteutettaisiin syksyllä. 
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Kuva 8. Turun seudun Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnuksen suunnitelma kehittämisen koko-

naisuuksista 

Kesällä 2021 seudullisen kehittämistyön osalta keskityttiin suunnitelman työstämiseen ja työpajo-

jen sisällön suunnitteluun. Samalla suunniteltiin harjoittelijan roolia ja tiedonkeruuta kehittämistyön 

osalta.  

Harjoittelijan kanssa pidettiin viikoittain yhteinen suunnittelupalaveri, jossa suunniteltiin seudullisen 

kehittämistyön kannalta tulevia työpajoja sekä mahdollisia kyselyitä kehittämistyöhön liittyville si-

dosryhmille kuten soveltavan liikunnan verkostotyöryhmälle, vammaisneuvostoille, seuraparlamen-

teille ja vammaisjärjestöille. Käytiin läpi erilaisia menetelmiä muun muassa Business Model Can-

vas ja blueprinting -menetelmiä sekä 5X Miksi -menetelmää, joita voitaisiin hyödyntää työpajoissa 

ja kehittämistyössä. Myös Naantali-Raisio-ideariihityöpajassa nousseita seudullisesti koskettavia 

teemoja, haasteita ja ratkaisuehdotuksia otettiin huomioon verkostotyöryhmän työpajaa suunnitel-

taessa. Harjoittelijan tehtävänä tässä kohtaa oli myös koota taustatietoa käytettävistä menetelmistä 

ja mahdollisista muista valtakunnallisista tai ulkomaisista mallinnuksista. Tehtävänä oli miettiä 

myös viestinnän osuutta kehittämistyön edetessä. Työpajojen osalta sovittiin, että analysointi ja 
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yhteenveto tuloksista tultaisiin tekemään yhdessä harjoittelijan kanssa. Päädyttiin myös siihen, että 

ollaan yhteydessä Varsinais-Suomen HYTE-verkoston koordinaattoriin, jotta soveltava liikunta tu-

lee otettua huomioon jo sote-muutosta edeltävissä suunnitelmissa kunnan ja hyvinvointialueen yh-

dyspintapalveluiden osalta. Sovittiin, että ollaan esteettömyystyöryhmän perustamisen osalta yh-

teydessä seudulliseen esteettömyyskoordinaattoriin syksyn aikana.  

Suunnittelupalaverien välissä harjoittelijan kanssa laadittiin sovittuja tehtäviä, ja tarvittaessa niitä 

käytiin läpi etänä. Prosessoinnissa nousi vahvasti esille myös tulevat kuntavaalit syksyllä 2021 ja 

uusien lautakuntien huomioiminen. Tämä näkyi suunnitelmassa juuri viestinnän osalta muun mu-

assa päättäjiin kohdistuvan tietoisuuden herättämisenä. 

Kesäkuussa saatiin puhelinpalaveri HYTE-verkoston koordinaattorin kanssa. Tärkeää oli saada so-

veltavan liikunnan -mallinnukset myös tiedoksi hyvinvointialueen suunnitelmia tekeville, jotta sovel-

tavalla liikunnalla olisi näkyvä rooli suunnitelmissa. Aihe nähtiin palaverin aikana olevan täydessä 

synergiassa hyvinvointiyön osalta tulevassa muutoksessa sekä mietittäessä yhteistyötä kuntien ja 

hyvinvointialueen välillä. Tämän keskustelun pohjalta kutsuttiin esittelemään seudullisen sovelta-

van liikunnan mallinnuksen ajatuksia HYTE-liikunnan alatyöryhmän kokoukseen syksyllä. Työryh-

mässä on edustus maakunnan alueen kunnista sekä LiikU:lta. Tässä alatyöryhmässä työstettiin 

suunnitelmaa ja mallia liikunnan palveluketjuista osana hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä yh-

dyspintapalveluiden osalta.  

Kesän 2021 aikana käytiin myös lyhyt puhelinhaastattelu järjestöpuolen näkemyksistä neuroliiton 

edustajan kanssa. Puhelinhaastattelu oli avoin haastattelu ja tarkoituksena oli kartoittaa järjestö-

puolen näkemystä siitä, miten heitä kannattaa kehittämistyön osalta lähestyä. Keskustelussa nousi 

esiin se, että järjestöpuoli tulisi pitää vahvasti mielessä ja mukana kehittämistyössä.  

6.4.2 Työpaja soveltavan liikunnan verkostotyöryhmälle 

Yhteisöllisillä ideointimenetelmillä pyritään poistamaan normaalisti ajattelua rajoittavat ajatukset ja 

motivoida henkilöt jakamaan huonoimmiltakin tuntuvat ideat muiden kanssa sekä kehittää muiden 

jakamia ideoita. Näiden avulla pyritään tuottamaan niin uusia ideoita, näkökulmia kuin ratkaisuja 

erilaisiin kehittämishankkeisiin. Aivoriihimenetelmän, jota voidaan kutsua myös ideointityöpajaksi, 

tavoitteena on tuottaa ideoita ryhmässä. Yleensä noin 6–12 henkilön ryhmä ideoi vetäjän johdolla 

uusia lähestymistapoja tai ratkaisuja haasteeseen. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2014, 158, 

160.) Työpaja soveltavan liikunnan verkostotyöryhmälle toteutettiin syyskuun alussa. Se suunnitel-

tiin tunnin mittaiseksi tiiviiksi sekä avointa keskustelua tukevaksi työpajatyöskentelyksi, joka toteu-

tettiin etänä yleisen epidemiatilanteen vuoksi. Työpajassa suunniteltiin käytettäväksi Jamboard-
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alustaa yhteisenä työskentelyalustana. Harjoittelijan tehtävänä oli valmistaa alusta työpajaa varten, 

toimia työpajassa alustan teknisenä tukena osallistujille ja tarvittaessa alustan kirjurina.  

Työpaja pohjautui ennakkoon mietittyyn kolmeen kysymykseen (kuva 9). Kysymykset lähetettiin 

etukäteen sähköpostilla, noin viikkoa ennen, kaikille osallistujille. Osallistujat saivat lähettää etukä-

teen vastauksia kysymyksiin. Nämä kirjattiin etukäteen Jamboard-taululle kysymyksen alle. Työ-

ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus prosessoida ja virittäytyä aiheeseen etukäteen. Näin varmistettiin 

myös kaikkien osallisuus yhteiseen kehittämiseen, jos olisi tullut viime hetken peruutuksia. Työpa-

jan fasilitaattori pystyi puolestaan miettimään Miksi-tyylisiä lisäkysymyksiä syvemmän tietouden 

saamiseksi. Tämä oli ennakoitu myös niin, että valmiilla vastauksilla voitaisiin virittää keskustelu ja 

täyttää niin sanottuja mahdollisia hiljaisia hetkiä. Työpaja oli suunniteltu myös tiiviiksi tunnin sessi-

oksi, jonka vuoksi tämä ennakkoon lähetetty materiaalia voitti myös aikaa.  

Työpajan rakenne ja kysymykset käytiin aluksi yhdessä läpi. Fasilitaattorina toimi myös harjoittelija. 

 

Kuva 9. Soveltavan liikunnan verkostotyöryhmässä työstetyt kolme kysymystä 

Jokaisen kysymyksen työstämiseen oli varattu 15 minuuttia aikaa. Kysymys alustettiin työryhmälle, 

jonka jälkeen heillä oli kolme minuuttia aikaa laittaa ajatuslappuja Jamboard-seinälle. Tämän jäl-

keen vastauksia lähdettiin työstämään yhdessä. Tähän oli varattu aikaa 12 minuuttia, ja harjoittelija 

piti aikataulusta huolta. Kolme minuuttia ennen ajan loppumista hän muistutti asiasta. Harjoittelija 

ryhmitteli samanlaisia teemoja keskustelun aikana Jamboard-seinälle niin, että ne olivat allekkain 

selkeyden vuoksi. Seinältä käytiin mahdollisimman monta noussutta teema ajan puitteissa läpi, ja 

muistilapun kirjoittanut sai heti avata aihetta. Nousevia lisäaiheita kirjattiin muistiinpanoiksi. 
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Työpaja äänitettiin työryhmän luvalla, jotta aiheeseen voitaisiin palata myös työpajan jälkeen. Työ-

ryhmäläiset saivat työpajan työstöt omaan käyttöönsä. Niitä käytettiinkin jo heti tukena webinaa-

rissa, jossa kaksi verkostotyöryhmän jäsentä olivat puhumassa. Työpajassa nousi hyvin samanlai-

sia teemoja kuin oli jo aiemmin noussut aiemmista työpajoista. Tämä vahvisti mallinnuksen kautta 

haasteita, joihin tulisi seudullisesti pureutua. (Liite 2.)  

6.4.3 Maakunnallinen HYTE-verkosto kehittämisen tukena 

Elokuussa 2021 pidettiin etäpalaveri Varsinais-Suomen HYTE-liikunnan alatyöryhmän erityisasian-

tuntijan sekä LiikU:n projektipäällikön kanssa soveltavan liikunnan yhteisömallinnuksen osalta. Ai-

heena oli seudullinen mallinnus ja soveltavan liikunnan näkyvämpi kytkeminen osaksi HYTE-ala-

työryhmän työstämää suunnitelmaa yhdyspintapalveluiden vahvistamisen osalta. Yhdessä nähtiin 

maakunnallinen näkökulma toimivien yhdyspintapalveluiden ja palvelupolkumallien jatkumisen tu-

kena muun muassa liikuntapalveluiden ja vammaispalveluiden välillä. Todettiin myös, että seudulli-

nen mallinnus toimii parhaimmillaan koko Turun seutukunnan yhteisö -mallinnuksena, jonka sisällä 

Naantalin ja Raision yhteistyö -mallinnus on hyvänä puskurina. Sovittiin, että kehittämistyötä tul-

laan esittelemään liikunnan alatyöryhmälle syyskuun lopussa maakunnallisesta näkökulmasta. Mu-

kana palaverissa tulisi olemaan niin Turun seutukunnan, Vakka-Suomen, Salon seutukunnan, Tu-

runmaan ja Loimaan seutukunnan edustus. 

Syyskuun lopussa kehittämistyötä käytiin läpi liikunnan alatyöryhmässä, ja tuli ilmi myös kiinnostus 

ja tarve mallinnukselle, jota voi mallintaa maakunnassa muissakin seutukunnissa. Yhteisestä kehit-

tämisestä oltiin kiinnostuneita. Soveltavan liikunnan rooli tultaisiin kirjaamaan palvelukartalle näky-

väksi työryhmän työstön alla olevaan maakunnallisen yhdyspintamallin suunnitelmaan, joka lähtisi 

vielä loppuvuodesta Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston ohjausryhmälle kommenttikier-

rokselle. 

Ennen joulua käytiin läpi projektipäällikön kanssa tilannekatsaus seudullisen kehittämistyön jatkon 

työstämisestä. Suunnitteluvaiheessa suunnitellut lähestymiset muun muassa ideatyöpajojen osalta 

eri sidosryhmille kuten järjestöille ja seuroille, nähtiin edelleen mallinnuksen kehittämisen kannalta 

tärkeinä jatkotoimenpiteinä. Yksi lisätyöpajoista tultaisiin järjestämään myös Rajattomasti liikuntaa 

-kumppanuusverkoston ohjausryhmälle. Työpajan sisältöä ja toteutustapaa suunniteltiin jo yh-

dessä. Naantalin ja Raision yhteistyön jatkokehittäminen nähtiin myös tärkeäksi.  
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7 Tulokset: Verkostolliset soveltavan liikunnan mallinnukset kehittämisen tueksi 

Kehittämistyön tuloksena saatiin soveltavan liikunnan ohjaajan työn ja soveltavan liikunnan kehittä-

misen tueksi Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus, jossa on kuvattu soveltavan liikunnan oh-

jaajan ydin sidosryhmät, työryhmät ja soveltavan liikunnan toiminnot. Mallinuksen sisälle valmistui 

myös tärkeää poikkisektoraalista yhteistyötä vahvistava Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -polkumallin-

nus, joka omalta osaltaan tukee tulevaa kunnan ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyötä myös sovel-

tavan liikunnan osalta. Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnukseen vahvana linkityksenä saatiin 

tehtyä myös Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus. Tämän sisälle rakentui moniverkostoinen asian-

tuntija- ja osallisuusraati, joka toimii tukena kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä. Molemmat 

kulkevat tässä kohtaa nimellä mallinnus, koska niiden kehittyminen ja kehittäminen on jatkumo 

sekä jatkuva prosessi. Päästiin myös aloittamaan seudullinen soveltavan liikunnan kehittämistyö 

kohti Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnusta Turun seudun Rajattomasti liikuntaa -kumppanuus-

verkoston sisällä. Mallinnukset on kuvattu aikajanana alla (kuva 10). 

 

Kuva 10. Mallinnukset kehittämistyön tuloksena 

7.1 Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus 

Kehittämistyön tuloksena syntyi Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus (liite 3), jossa avataan 

soveltavan liikunnan ohjaajaan työnkuvaa, resursseja, hankkeita, esteettömyyden edistämistä ja 

verkostoa eli tärkeimpiä sidos- ja työryhmiä sekä yhteistyökumppaneita, palvelupolkumalleja ja so-

veltavan liikunnan toimintoja eri-ikäisille soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluville. Soveltava 
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liikunta on osa Naantalin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä eli HYTE-työtä. Mallinnuk-

sessa näkyy soten ja liikuntapalveluiden yhteistyö. Mallinnukseen on koottu ensimmäisen toiminta-

vuoden aikana tehty kehittämistyö soveltavan liikunnan verkostojen ja toimintojen kehittämisen 

osalta. Se avaa soveltavan liikunnan ohjaajan työn kuvaa, toimii soveltavan liikunnan ohjaajan työ-

kaluna päivittäisessä työssä sekä perehdytysdokumenttina. 

Tuloksena syntyi myös Naantalin soveltavan liikunnan -mallinuksen osaksi syksyllä 2020 Liikkuva 

ja hyvinvoiva perhe -palvelupolkumalli (liite 4), joka on esimerkki poikkisektoraalisesta yhteistyöstä. 

Palvelupolkumallissa kuvataan soten ja sivistyspalveluiden yhteistyö, roolit sekä polkumallin ra-

kenne eli perheiden tavoittaminen, kartoitus, palvelutarpeen määrittely ja toteutusmuodot sekä jat-

kokehittäminen. Kehittämistyön tuloksena syntyi tämän kautta moniammatillinen työryhmä, jonka 

kautta saatiin rakennettua myös sisäistä yhteistyötä tiivistävä palvelupolkumalli. Soveltavan liikun-

nan ohjaaja ja hyvinvointikoordinaattori toimii työryhmässä koordinaattorina läheisesti yhteistyössä 

terveyspalveluiden johtavan hoitajan kanssa. Mallissa käytettiin Canvas Business Model -mallia ja 

ideakortteja, joita on työstetty työryhmässä ja käytetty mallin kehittämisessä (liite 1).  

7.2 Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus 

Kehittämistyön tuloksena syksyllä 2021 valmistui Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnuksen 

kanssa läheisesti linkittyvä Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus soveltavan liikunnan kehittämisen 

osalta (liite 5). Mallinnuksen tavoitteena on vahvistaa ja jatkokehittää kahden naapurikunnan yh-

teistyötä soveltavan liikunnan edistämiseksi. Mallinnus jakaantuu viiteen eri osa-alueeseen eli so-

veltavan liikunnan suunnittelijan -rooli mallinnuksen keskellä sekä yhteistyön osa-alueina viestintä 

ja tiedotus, soveltavan liikunnan palveluverkosto, seudullinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen 

verkostoyhteistyö sekä soveltavan liikunnan olosuhdeverkosto yhteistyön. Nämä kaikki osa-alueet 

liittyvät niin kehämäisesti kuin limittäisesti toisiinsa, vaikka jokaisen osa-alueen sisällä on vielä 

omat yhteistyötä vahvistavat toimintamallinsa. Mallinnuksen sisälle on kehitetty aivan uusia toimin-

tamalleja mutta koottu myös jo hyviä kunnassa olevia käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka nyt jae-

taan kahden kunnan yhteisiksi toimintamalleiksi. 

Mallinnuksen keskellä on kuvattu soveltavan liikunnan suunnittelijan roolitusta. Soveltavan liikun-

nan suunnittelija toimii tämän kokonaisuuden eli kaikkien neljän osa-alueen linkkinä verkostojen 

koordinoijana eli veturina. Tässä mallinnuksessa kahden kunnan soveltavan liikunnan suunnittelijat 

toimivat tiiviisti kuntarajoja ylittävänä työparina, ja mallinuksen osa-alueet ovat osa heidän jokapäi-

väistä työnkuvaansa, vaikka tekevät sitä niin sanotusti oman kunnan sisällä mutta kuitenkin kunta-

rajoja ylittäen. Kunnan liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan suunnittelija on mallinnuksessa 

keskiössä verkostojen rakentajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä, jonka tulee vahvistaa myös itseään 

niin itsensä kuin verkostoiden johtajana, jotta kehittäminen on mahdollista parhaalla mahdollisella 
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tavalla. Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston on ehdotettu asiantuntijaseminaarit, jotka tu-

kevat kehittymistä niin itsensä kuin verkostoiden johtajana. Roolituksen muotoutumista tukee vah-

vasti mallinnuksessa mukana olevat valtakunnalliset soveltavan liikunnan kehittämishankkeet eli 

Liikuntatieteellisen Seuran Erityisliikunnan ohjaaja kohti kehityskumppanuutta -hanke, jossa Naan-

tali on mukana, kuin myös Paralympiakomitean Avoimet ovet -hanke, jossa niin Naantali kuin Rai-

sio ovat mukana Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kautta. 

Mallinnuksessa viestintä- ja tiedotusyhteistyö nousee yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi niin yh-

teisten palveluiden osalta, päättäjien tietoisuuden kasvattamisen kuin soveltavan liikunnan aseman 

parantamiseksi. Yhteistyö samansuuntaisen viestinnän osalta avainasemassa. Mallinnuksessa tä-

män sisällä suunnitelmallisuus eli viestintä suunnitelman mukainen systemaattinen ja organisoitu 

viestintä. Viestinnän ja tiedottamisen tulee olla samansuuntaista, ja vaikka paikallisesti toteutetaan 

oman viestintäsuunnitelmamallin mukaisesti, niin yhteisten asioiden viestimisessä tulee näkyä 

tämä verkostojen avulla tapahtuva samansuuntainen viestintä. Kaksi kuntaa suunnittelee ja jakaa 

yhtenäistä viestintäsisältöä. Merkittävänä mallinnuksessa on yhtenäinen viestintä yhteisten verkos-

tojen avulla kuten Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kautta, jolloin viestintä on saman 

suuntaista ja seudullista. Viestintää tehdään yhteistyössä molempien kaupunkien viestinnän am-

mattilaisten kanssa kuin yhteisten työryhmien kautta. Viestintä määritellään mallinnuksessa yh-

dessä oikea-aikaiseksi, täsmennetyksi oikeiden kanavien kautta ja jatkuvasti hereillä pitäväksi niin 

kohderyhmien, sidosryhmien kuin päättäjien suuntaan.  

Soveltavan liikunnan palveluverkoston sisällä kuntien välinen yhteistyö kuvataan kokonaisuuksina, 

joissa on tärkeimmät sidostoimijat palveluiden kehittämisen tukena. Naantalilla ja Raisiolla on 

monta yhtymäkohtaa, jossa voidaan palveluita yhdistää ja näin saada myös kohderyhmälle moni-

puolisempi palvelutarjonta aikaiseksi. Palveluiden ja palvelupolkujen suunnittelussa käytetään pal-

velumuotoilun työkaluja apuna. Palvelut suunnitellaan kohderyhmän tarpeiden ja resurssien kautta 

vastaamaan molempien kuntien asukkaiden tarpeita. Tärkeänä kokemusasiantuntijoiden osallista-

minen palvelujen suunnitteluun. Seudullisen Saattajakortti-toimintamallin lisäksi kehitetään kahden 

kunnan sisälle korttimalli, jolla kunnan soveltuvat kuntosalit ja yhteiset palvelut muun muassa eri 

sisältöiset Neuromoto-ryhmät yhdistetään, ja mahdollistetaan molempien kuntien kuntalaisten vie-

läkin matalamman kynnyksen osallistuminen. Tehdään kuntarajoja ylittävästi yhteistyötä jo toimi-

vien avustajatahojen kanssa. Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kautta tullaan koulutta-

maan Avustajakeskuksen avustajia soveltavan liikunnan saralla. 

Mallinnuksessa kuntien seuraparlamenttien välille rakennetaan vahvempi yhteistyö ja mahdollinen 

yhteinen työryhmä koordinoinnin avulla, jotta soveltavan liikunnan toiminta laajenee, eri kokoisten 

seurojen vertaistuki vahvistuu ja voidaan yhdistää lähiseudulta osaavaa ohjaajaresurssia 
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tehokkaammin ja taloudellisemmin. Suomen mallin mukaisesti mietitään yhdessä samansuuntaisia 

toimintoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Molempien kuntien avustusohjesäännöt päivitetään 

samanlaisiksi eli Naantalin mallin mukaisesti korotettu kerroin soveltavan liikunnan toiminnoissa.   

Mallinnuksen sisälle rakentui tärkeänä toimintamallina ja pilottina yhteinen Seurakonsultti-toiminta-

mallin jalkautuminen seuratoimintaan. Seurakonsultti avustaa asiakkaita löytämään itselleen sopi-

van toiminnan, avustaa toiminnassa ja tukee seuroja soveltavan liikunnan toteuttamisessa. Seura-

konsultti on soveltavan liikunnan asiantuntija, joka jalkautuu ja kiertää molemmissa kunnissa, sekä 

tekee yhteistyötä myös seuraparlamenttien ja avustajien kanssa.  

Seudullinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö on mallinnuksessa erittäin tär-

keässä roolissa, johon sisältyy seudullinen Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkosto yhteistyö, 

HYTE-työ, valtakunnalliset hankkeet, soveltavan liikunnan kehittämispäivät ja seminaarit. Näiden 

kautta mallinnus yhdistyy vahvaksi osaksi suurempaa kokonaisuutta. Rajattomasti liikuntaa -kump-

panuusverkoston soveltavan liikunnan verkostotyöryhmän yhteistyö on molemmille kunnille todella 

tärkeä. 

Soveltavan liikunnan olosuhdeverkostoyhteistyön sisälle kehitettiin tulevaa sote-muutosta enna-

koiva kunnan, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien yhteinen moniverkostoinen asiantuntija- ja 

osallisuusraati (kuva 11), joka toimii vahvana osallisuus- ja kehitysyhteistyöryhmänä kuntien ja hy-

vinvointialueen yhdyspinnalla.  

 

Kuva 11. Asiantuntija- ja osallisuusraati Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnuksen sisällä 



47 

 
Ryhmän tavoitteena on yhdistää toimijat molemmasta kunnasta, ja vahvistaa sekä kehittää ylikun-

nallista soveltavaa liikuntaa, edistää esteettömyyden, saavutettavuuden, tasa- ja yhdenvertaisuu-

den, osallisuuden sekä yhteisöllisyyden toteutumista. Vaikuttavuutta haetaan tämän pilotoinnin 

kautta myös seudulliselle, maakunnalliselle kuin valtakunnalliselle tasolle. Osallisuusraati toimii 

myös muutosverkostona uuden toimintaympäristön yhdyspinnalla. Verkoston koordinoijana ja työ-

parina toimivat molempien kuntien soveltavan liikunnan suunnittelijat sekä hyvinvointikoordinaatto-

rit. 

Työryhmän toimintaan linkittyy osallisuuspaneelit kuntalaisille sekä kuljetuksiin kohdistuvat 

ratkaisumallit, jotta kohderyhmä pääsee helpommin ylikunnallisten palvelujen äärelle osana 

Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston yhteistyötä. Mallinnuksessa Naantalin ja Raision 

yhteinen liikuntapaikka- ja palvelukarttasovellus kahden kunnan yhteisenä pilottina Turun 

seudullatukee Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston periaatetta kuntarajoja ylittäen, ja 

vahvistaa omatoimisen liikkumisen ja liikuntapaikkojen käytön monipuolistumista. Tämän kautta 

viedään eteenpäin myös esteettömyysasioita, koska samalla tulee kartoitettua liikuntapaikkojen 

saavutettavuuden ja esteettömyyden taso, joka näkyy myös sovelluksessa.  

Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnukseen linkittyvät Naantalissa paikallisesti toimivat Liikkuva ja 

hyvinvoiva perhe -palvelupolkumalli ja HyvinvointiLIIKE -malli sisällä. Nämä mallinnetaan 

kuntarajoja ylittäväksi toiminnaksi vahvistaen yhteisiä toimintatapoja ja soveltavan liikunnan 

edistämistä. Kaikki mallinnuksessa avatut toimintamallit linkittyvät molempien kuntien HYTE-

työhön ja tulevat myös tätä käyttä näkyväksi ja huomioiduksi (hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus). 

7.3 Kohti Turun seudun Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnusta 

Kehittämistyön tuloksena saatiin hahmoteltua suunnitelma ja rakenne seudullisen Soveltavan lii-

kunnan yhteisö -mallinnuksen kehittämistyön toteuttamisesta. Suunnitelmasta, siihen liittyvistä osa-

aluista, tiedonkeruumenetelmistä ja työryhmistä tehtiin yksityiskohtaisemmat kuvaukset (kuva 12: 

kuva 13). Kuvattu kokonaiskuva Turun seudun soveltavan liikunnan yhteisö -mallista kuvaa tahtoti-

laa ja sisältöä kehittämistyön lopputuloksesta. 
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Kuva 12. Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnuksen kehittämistyön kokonaiskuva 
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Kuva 13. Turun seudun soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnukseen liittyvän tiedonkeruuprossin ja 

siihen linkittyvien työryhmien avaus 

Suunnitelman tekemisessä hyödynnettiin Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston projekti-

päälliköltä tulleita tavoitenäkökulmia, soveltavan liikunnan verkostotyöryhmän ja Avoimet ovet -

hankkeen kautta nousseita teemoja ja näkökulmia, Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnuksen kehittä-

misessä nousseita teemoja sekä valtakunnallisissa soveltavan liikunnan ja HYTE-työhön liittyvissä 

webinaareissa ja tutkimuksissa nousseita teemoja. Näiden avulla saatiin määriteltyä perustellum-

min sidosryhmät, joille tullaan toteuttamaan työpajoja kehittämistyön tiedonkeruuta varten.   

Tämän prosessin aikana tuloksena soveltava liikunta kirjattiin myös osaksi HYTE-liikunnan alatyö-

ryhmän valmistelemaa palvelukarttaa, jossa liikunnan palveluketjut ovat jo suunnitteluvaiheessa 

osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukokonaisuutta eli kunnan ja hyvinvointialueen 

yhdyspintapalveluita. Lisäksi prosessin aikana nousseita teemoja kuten yhteisen viestinnän tehos-

taminen päättäjien suuntaan sekä yhteinen liikuntapaikka- ja palvelukarttasovellus vietiin jo eteen-

päin Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston ohjausryhmän keskusteluihin ja päätöksen te-

koon. 
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8 Pohdinta  

Kehittämistyön tuloksena saatiin vahvistettua, kehitettyä ja laajennettua muutosverkostona toimi-

vaa verkostojen verkostoa, jolla soveltavan liikunnan kehittämistä voidaan viedä eteenpäin vah-

vempana tulevien haasteiden edessä. Toisin sanoen prosessin avulla saatiin tavoitteiden mukai-

sesti toteutettua kaksi mallinnusta, Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus ja Naantali-Raisio yh-

teistyö -mallinnus. Nämä toimivat apuna yhteistyön tiivistämisessä ja verkostojen vahvistamisessa, 

joilla voidaan vastata myös sote-muutoksen tuomiin haasteisiin. Työn tuloksena saatiin myös kehi-

tettyä ja vahvistettua seudullista verkostotyötä, jolla on mahdollista kehittyä kohti Turun seudun so-

veltavan liikunnan yhteisö -mallinnusta. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Lounais-Suomen 

Liikunta ja Urheilu ry:n ja Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston sisällä soveltavan liikunnan 

verkostotyöryhmän kanssa. Tämä tukee niin alueellista, seudullista kuin valtakunnallista moniam-

matillista verkostoyhteistyötä soveltavan liikunnan aseman parantamiseksi suurien muutosten 

edessä. Järvensivu (2019, 53, 227) toteaakin, kuinka verkostossa tehtävän työn ytimessä on yh-

dessä tekeminen.  

Tämän verkostojen verkoston sisällä saatiin vahvistettua soveltavan liikunnan asemointia sekä tah-

totilaa ja vaikuttavuutta soveltavan liikunnan kehittämiseksi. Hänninen (2014, 108–109) kirjoittaa, 

miten tulevaisuudessa niin verkostoissa kuin projekteissa toimiminen yleistyy, ja toimintaympäris-

tön muutosten lisäksi yksilöt, toimintatavat, arvot ja suhde työhön myös muuttuvat. Tieto jalostuu 

verkostoissa organisaation vahvan vuorovaikutuskulttuurin sekä luottamuksen ansiosta. Dialogia 

käydään organisaation eri tasoilla ja osana päivittäistä johtamista, kehittäen strategista ajattelua 

sekä osaamista kaikilla organisaation tasoilla. Tämä kehittää myös itseohjautuvuutta. Tarvitaan 

ymmärrystä sekä osaamista muutoshankkeiden projektoinnista sekä hallitusta johtamisesta. Kriitti-

sen tärkeää on myös kyky uudistua niin ketterästi kuin ennakoivasti osana arkea. 

Kehittämistyön tuloksena syntyneet mallinnukset avaavat verkostollista otetta eli verkostoiden joh-

tamisen, koordinoinnin ja kehittämisen tärkeyttä soveltavan liikunnan edistämisessä ja aseman 

vahvistamisessa. Mallinnusten ytimessä on niin soveltavan liikunnan kohderyhmän tarpeet, toiveet 

ja osallisuus, luottamukseen perustuvat verkostot, verkostoiden johtaminen kuin itsensä johtami-

nen.  

Mallinnusten kehittämisessä lähdettiin pureutumaan ensin haasteisiin kääntäen ne mahdollisuuk-

siksi kehittää toimintaa. Eli löytää kytköksiä ja uusia sidosryhmiä sekä innovoida, ja näin ollen vah-

vistaa verkostoja ja niiden toimintaa. Mallinnukset ovat nivoutuneet toisiinsa kuin sipulin kuoret toi-

siinsa, laajentuen ulospäin. Kokonaisprosessi kuvaakin loppujen lopuksi hyvin verkostoista raken-

tuvan projektin etenemistä kohti isompaa mallinnusta, jossa yhteiskehittäminen korostuu, ja ver-

kostot toimivat synergiassa toistensa kanssa. Järvensivu (2019, 224) kiteyttää, miten verkostojen 
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johtaminen tapahtuu sekä verkostojen välillä kuin niiden yhdessä muodostamassa verkostojen ko-

konaiskudelmassa. 

Soveltavan liikunnan ohjaajan toimen 30 % työpanos on määritelty myös Naantalin hyvinvointikoor-

dinaattorin tehtävän hoitamiseen. Työnkuvan roolitus vahvistui tärkeäksi poikkisektoraaliseksi ver-

kostoväyläksi myös soveltavan liikunnan aseman ja näkyvyyden kannalta, ja tärkeänä osana 

HYTE-työtä niin paikallisesti, seudullisesti kuin maakunnallisesti. Tämän ymmärryksen kautta so-

veltavan liikunnan rooli ja verkostot tulevat näkyviin myös hyvinvointisuunnitelmassa. Kehittämis-

työn kautta alkoi hahmottumaan vahvemmin, kuinka merkittävä rooli poikkihallinnollisella kuin ver-

kostomaisella työskentelyllä on kehitettäessä soveltavan liikunnan kohderyhmän tarpeita vastaavia 

palveluja ja toimintoja edistäessä esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta, tasavertaisuutta ja osalli-

suutta. Hyvinvointikoordinaattori tekee yhteistyötä kuitenkin niin paikallisessa, maakunnallisessa 

kuin valtakunnallisessa verkostossa. 

Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnuksen kautta avautuu se kehityskaari, joka on saavutettu 

yhteistyön ja verkostojen kautta jo vuoden aikana. Vuoden 2019 ”verkostoitumisstartti” oli kehittä-

mistyön kannalta erittäin oleellinen. Sitä kautta alkoi hahmottumaan Naantalin soveltavan liikunnan 

-mallinnus, jossa soveltavan liikunnan ohjaaja toimii vahvasti koordinoijana ja fasilitaattorina ver-

koston sisällä. Soveltavan liikunnan ohjaaja tuo eri toimijoita yhteen soveltavan liikunnan kehittä-

miseksi ja päättäjien näkemysten herättämiseksi.   

Mallinnuksella osoitetaan poikkisektoraalisen ja moniammatillisen yhteistyön, verkostojen aktiivisen 

laajentamisen ja koordinoinnin, sekä ympäristön muutosten ennakoiva huomioiminen. Mallinnuk-

sen kautta voidaan todentaa ja perustella muun muassa toimintakertomuksen kautta soveltavan 

liikunnan ohjaajan toimen tarpeellisuus ja tärkeys verkostojen kehittäjänä ja koordinoijana niin pai-

kallisesti, kuntarajoja ylittävästi, seudullisesti kuin valtakunnallisesti. Tämä on tärkeää, kun halu-

taan edistää tasa- ja yhdenvertaisia, esteettömiä ja kuntalaisten tarpeista lähtöisiä olevia liikunta-

palveluita ja -olosuhteita. Rikala (2015, 44) toteaakin, miten soveltavan liikunnan tulee nitoutua tii-

viimmin osaksi muita palveluita, ja myös kuntalaisten osallisuutta palveluiden suunnitteluproses-

sissa on kasvatettava.  

Ilman verkostojen kehittämistä ja koordinointia soveltavan liikunnan kehittämistyö ei ole mahdol-

lista. Lisäksi Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnuksen linkittyminen valtakunnalliseen hankkee-

seen vahvisti sitä, kuinka merkityksellistä sekä uutta synnyttävää työtä ollaan tekemässä niin pai-

kallisesti, seudullisesti kuin valtakunnallisesta näkökulmasta. Ja kuinka paljon mahdollisuuksia tä-

män tasoinen verkostoiden välinen yhteistyö tuo taas soveltavan liikunnan kehittämisen kentälle. 

Valtakunnalliset soveltavaa liikuntaa kehittävät hankkeet, joissa Naantali on mukana, linkittävät 
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mallinnuksen vahvaksi osaksi valtakunnallista muutosverkostoa, jonka tavoitteena on löytää toi-

mintamalleja vastaamaan haasteisiin.  

Toiminnan ja olosuhteiden kehittämisen kannalta erityisesti kokemusasiantuntijoiden osallisuuden 

lisääminen suunnittelussa on avainasemassa. Mallinnuksessa nousee tärkeäksi paikallinen sote- 

ja kuntarajoja ylittävä yhteistyö. Nieminen (2022, 12–13) toteaa, miten sosiaalisesti kestävä osalli-

suus, jota kunnat edistävät omana työnä, edesauttaa niin kuntalaisten mahdollisuuksia kuin val-

miuksia osallistua yhteisöjen ja verkostojen toimintaan, sekä myös saada mahdollisuuksia koke-

muksesta kuulua johonkin. Kuntayhteisön jäsenten omakohtainen kokemus tästä osallisuudesta 

vahvistaa yhteisön kykyä kestää muutoksia, ja tämä on itsessään sosiaalista kestävyyttä ja osalli-

suutta. Sosiaalisesti kestävään osallisuuteen viitaten vammaisneuvoston eli kokemusasiantuntijoi-

den kuuntelu, kentältä tulevat viestit ja aiemmin tehty kysely kohderyhmälle ovat olleet arvokasta 

pääomaa mallinnuksen kehittämisen kannalta. Se on tarpeista lähtevän kehittämisen ydintä, jonka 

kautta nähdään myös laajaa kokonaisuutta sekä soveltavan liikunnan todella laajaa kohderyhmää. 

Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvien ääni ei aina tule tarpeeksi hyvin esiin, vaikka sen 

pitäisi tulla. Tämän vuoksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä, tiedolla johtamista, tiedon jakamista ja tietoi-

suuden kasvattamista laajoissa verkostoissa. Ilman tietoisuutta ei voida tietää.  

Soveltavan liikunnan kehittäminen linkittyy vahvasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön 

eli HYTE-työhön. Työssä onkin nostettu tämä esiin tärkeänä näkökulmana, koska kehittämistyötä 

on tehty ennakoivalla otteella vahvistaen verkostoja, toimintamalleja sekä palvelupolkuja, jotta ne 

säilyvät ja kehittyvät myös hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa kuntien kanssa yhteistyönä. 

Terveydenhuoltolain mukaan kuntien pitääkin valmistella hyvinvointikertomus niin suunnittelun, ar-

vioinnin kuin raportoinnin työvälineeksi käytettäväksi hyvinvointipolitiikan tukena. Tarkoituksena on-

kin, että siihen sisällytetään myös liikunnan tietoutta, koska kuntien tehtävä on kuntalaisten lii-

kunta-aktiivisuuden seuraaminen. (Kuntaliitto 2021.)  

Verkostot ja palvelupolut tulee rakentaa jo suunnitteluvaiheessa vahvoiksi, jotta yhdyspintapalvelui-

den polkumallit tulevat säilymään, eikä yhteistyö katkea kuntalaisten eteen tehtävän työn eteen. 

Tulee mahdollistaa yhteistyöpolkujen jatkuvuus ja sujuvuus esimerkiksi vammaispalveluiden, per-

hetyön ja kuntoutuksen kanssa, jotka siirtyvät muutoksessa hyvinvointialueelle. Tulee olla roh-

keutta rakentaa edelleen näitä vahvoja verkostoja, nähdä kokonaisuuksia suurella kehittämishaluk-

kuudella, sekä vetää yhteistä narua yksilöiden ja kuntalaisten hyvinvointi keskiössä. Näin voimme 

taata liikunnan perustehtävän ja toimivien palvelupolkujen toteutumisen. Rautvuori & Jyrämä 

(2015, 120) kirjoittavat, kuinka palvelupolut toteutuvat useasti verkostoissa, joissa yhdistetään eri 

toimijoiden osaamista. Olennaista verkostossa onkin toimijoiden väliset suhteet.  
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Kehittämistyön sisällä rakentuneelle Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -palvelupolkumallille oli selkeä 

tilaus kentältä. Tätä mallia pystytään monistamaan ja laajentamaan koskemaan eri yhteistyön ta-

soja ja ryhmiä muuttuvassa ympäristössä. Tämä malli vastaa juuri edessä olevan kunnan ja hyvin-

vointialueen haasteeseen yhdyspintapalveluiden pysyvyyden vahvistamiseksi. Näin voidaan luoda 

jo ennakoivasti toimivia asiakkaan palvelupolkuja asiakkaan tarpeet keskiössä. Tähän työryhmään 

voidaan luontevasti jatkossa kutsua uusia ydinsidosryhmiä mukaan. Jatkosuunnitelmaksi on kir-

jattu sosiaalipuolen kytkeminen mukaan, ja työkalujen avulla kehittää palvelukokonaisuudet asia-

kasymmärryksen pohjalta. Mallin avulla saada ydinsidosryhmät saman kokonaisuuden sisälle. 

Tätä kautta saatiin tuotua myös palvelumuotoilun elementit mukaan kunnan palvelujen kehittämi-

seen. Ojasalo ym. (2014, 71, 73–74, 182) kirjoittaa, miten palvelumuotoilu on kasvanut yhä suosi-

tummaksi lähestymistavaksi, ja sitä käytetäänkin kehitystyössä niin yrityksissä kuin julkisella sekto-

rilla. Se luo konkreettisia keinoja niin organisaatioiden prosessien kuin palveluympäristöjen sekä 

asiakaskontaktien kehittämiseen esimerkiksi liiketoimintamallin, palvelukonseptin tai asiakkaan pal-

velupolkumallin luomiseen. Yhteistä palvelumuotoiluun kehitetyille prosessimalleille on laaja tiedon 

hankinta, yhteisöllinen ideointi, erilaisten mallien luominen ja niiden nopea testaus, analysointi 

sekä oppimisen pohjalta tapahtuva uudelleen määrittely. Työkalua käytetään niin liiketoimintamallin 

analysointiin kuin uuden mallin innovointiin. Mallin avulla kuvataan sekä perustellaan asiakkaalle 

tuotettavaa ja välitettävää arvoa.  

Käynnissä olevien hankkeiden, sidosryhmien osallistamisen, kuntien välisen yhteistyön ja sote-

muutoksen kautta Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus tulee kehittymään vauhdilla seuraa-

vien vuosien aikana. Mallinnus toimii jo sisällöllisesti osana niin Naantali-Raisio yhteistyö -mallin-

nusta kuin tulevaa seudullista mallinnusta. Se toimii päivittäisenä työkaluna.  

Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus on sipulin seuraava kuoriosa Naantalin soveltavan liikunnan -

mallinnuksen jälkeen. Yhteistyö-mallinnus vahvistaa entisestään kuntien välistä yhteistyötä. Tämän 

avulla voidaan kuntalaisten näkökulmasta vastata tarpeisiin ja odotuksiin paremmin, kun voidaan 

jakaa osaaminen, resurssit, olosuhteet ja palvelut. Tämä on ollut tarpeellista ja toivottua ja noussut 

pitkin matkaa esiin eri työryhmissä esimerkiksi vammaisneuvostossa. Yhdistämällä voimava-

ramme, jolla pystytään tehostamaan viestintää, palvelutarjontaa, toimivien toimintamallien jaka-

mista, seurojen tukemista, avustajatoimintaa sekä pilotoimalla liikuntapaikka- ja palvelukarttasovel-

lus, tulee suunnittelusta ja toteutuksesta selkeästi nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja resurs-

sien osalta säästävämpää. Näin voidaan keskittyä olennaisiin asioihin.  

Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnuksen sisälle rakentunut Seurakonsultti-toimintamalli voi kytkey-

tyä valtakunnallisten hankkeiden jatkotoimenpiteeksi. Näin voidaan saada hyvällä tavalla jatkumoa 
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ja toimintaa kehitettyä myös hankkeiden jälkeen. LiikU voisi toimia mahdollisesti koordinoijana. 

Tästä on avattu alustavaa keskustelua. 

Mallinnuksen sisälle syntynyt kuntien yhteinen moniverkostoinen asiantuntija- ja osallisuusraati on 

suunniteltu ennakoivaksi työryhmäksi sote-muutokseen edetessä. Se on vahva vaikuttamisen ja 

yhteistyön väylä, jolla pidetään kiinni niin kunnan, hyvinvointialueen kuin muiden tärkeiden toimijoi-

den yhteisestä tahtotilasta edistää ja kehittää soveltavaa liikuntaa, yhdenvertaisuutta, tasavertai-

suutta, osallisuutta ja esteettömyyttä. Raadin koordinoinnin työpariksi on nostettu soveltavan liikun-

nan suunnittelija ja hyvinvointikoordinaattori molemmista kunnista. HYTE-työn linkitys tulee koros-

tumaan entisestään kunnan tehtävänä, ja hyvinvointikoordinaattorin linkittyminen soveltavan liikun-

nan edistämistä ajaviin työryhmiin vahvistaa vaikuttavuutta. Nyt tulee lujittaa yhteistyö niin sano-

tusti vastinparien kanssa, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle. Tämä on tullut esille myös matkan var-

rella erilaisissa webinaareissa, joissa on käytä keskustelua muun muassa yhdyspintoihin liittyvistä 

työryhmistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2022) mukaan, yhdenvertaisuustyö edesauttaa 

kaikkien kunnan asukkaiden hyvinvointia, ja parantaa kaikkien mahdollisuuksia palveluihin, osalli-

suuteen ja vaikuttamiseen lisäten turvallisuutta. 

Mallinnukset on kehitetty niille ominaisessa ympäristössä läheisten sidosryhmien kanssa yhteis-

työssä. Näiden kautta tieto ei jää vain yhden henkilön sisäiseksi ja hiljaiseksi tiedoksi, vaan tätä 

kautta jaetaan kehittämisen tueksi, vaikka henkilöt työn takana vaihtuisivatkin. Ala-Vähälä ym. 

(2021, 75) kirjoittaakin, kuinka toimivien soveltavan liikunnan palvelujen tuottamiseksi tarvitaan lii-

kuntapaikkojen esteettömyyttä sekä saavutettavuutta, vaikka kohderyhmän tarpeet vaihtelevat 

vamma- ja sairausryhmien mukaan. Tarvitaan myös yhteistyön ja toiminnan koordinointia eri toimi-

joiden välillä, jotta palveluja voidaan ylläpitää ja kehittää.  

Mallinnukset toimivat työkaluina osana jokapäiväistä työtä. Niiden kehittyminen on jatkumo ja tä-

män vuoksi ne ovat mallinnus-nimellä. Mallinnukset toimivat perusteluna työmme ja yhteistyön tar-

peellisuudesta myös päättäjien suuntaan. Ne kertovat tärkeydestä ja mahdollisuuksista soveltavan 

liikunnan ja olosuhteiden kehittämisen osalta. Ala-Vähälä ym. (2021, 75) mukaan päättäjien sitou-

tumista soveltavan liikunnan työhön voidaankin mahdollisesti edesauttaa sillä, että he ovat sitoutu-

neita soveltavan liikunnan tavoitteisiin, ja soveltavaan liikuntaan kohdistuvissa suunnitelmissa on 

toimivat järjestelmät seurannan osalta.  

Suunnitelmallisuus siis korostuu ja jatkokehittämisenä voisikin olla selkeän seurantajärjestelmän 

mallintaminen mallinnusten tueksi. Tällä hetkellä soveltavan liikuntaan liittyvät palvelut ja toiminnot 

raportoidaan muun muassa osana liikuntapalveluiden vuosittaista toimintakertomusta sekä kunnan 

hyvinvointisuunnitelmaa.  
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Työn edetessä vahvistui käsitys siitä, millainen voima verkostoissa on, ja miten luontaisesti saa-

daan nivottua verkostojen verkostoa yhteen. Miten luodaan uusia verkon kudelmia, kun on yhteistä 

tahtotilaa. Uskoa visioon ja siihen mitä tekee, innovatiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta lähteä toteut-

tamaan haasteita vastaan. Juuti (2015, 249) kiteyttää hyvin, miten organisaatioissa tarvitaan tule-

vaisuudessa henkilöitä, joilla on kyky ratkaista niin ongelmia, kykyä arvioida omaa toimintaa ja itse-

ohjautuvasti suuntautua uusiin haasteisiin kuin myös tehdä hyvää yhteistyötä erilaisten henkilöiden 

sekä osaajaryhmien kanssa. Ja Sydänmaanlakka (2019, 224) kirjoittaa täsmentävästi, että yh-

dessä rakentamalla verkostojen kudelmia, jotka ovat arvokkaita, kehitämme maailmaa parempaan 

suuntaan. 

Työharjoittelijan apu prosessin aikana oli oleellinen varsinkin, kun kehittämistyö laajeni kattamaan 

seudullista mallinnusta. Työparin saaminen tekemiseen oli kuin lottovoitto siinä kohtaa. Yhteiset 

suunnittelupalaverit, työpajojen suunnittelu ja toteutus toimi todella hienosti. Saimme roolitukset 

luonnollisella tavalla toimimaan. Tekemisessä oli mukana luottamus. Harjoittelijalle pystyi anta-

maan tiettyjä kokonaisuuksia vastuulle, joista on kuvausta työn vaiheissa, ja näin jakaa vastuuta. 

Työharjoittelu ei kuitenkaan ollut kovin pitkä, joka vaikutti myös tiedonkeruuprosessiin ja koko-

naisprosessin aikatauluun. Tämä osoittaa sen, että harjoittelijan rooli työparina tämän laajuisessa 

kehittämistyössä oli tärkeä, toimiva sekä perusteltu. Suunnitelmia tehtäessä painoi yleinen epide-

miatilanne. Millä aikataululla asioita saataisiin vietyä eteenpäin, kun työryhmät eivät päässeet ko-

koontumaan. Suunnitellut isommat verkostotyöryhmät siirrettiin uuteen ajankohtaan. Tässä kohtaa 

suunnitelmat eri työryhmien ideariihityöpajoista tuli miettiä etätoteutuksena. Tilanne vaati uudelleen 

järjestelyä mutta kuten aina erilaisissa projekteissa voi tulla erilaisia tilanteita eteen, niin niistä sel-

vitään kyllä uudelleen organisoimalla.  

Yhteistyön tekeminen oppilaitoksen kanssa oli todella hyvä avaus, ja varmasti toteutetaan uudel-

leen. Nyt, kun on avattu väylä rekrytoida 2. ja 3.vuoden opiskelijoita, niin varmasti tulemme hyö-

dyntämään tätä mahdollisuutta jatkossa. Tämä on molemmin puolisesti hyödyttävä ja hyvä tapa 

oppia, opettaa ja verkostoitua. 

Benchmarking-menetelmällä oli alun alkaen suurempi merkitys kehittämistyössä. Tämän kautta oli 

tarkoitus saada työkaluja ja elementtejä kehittämistyöhön. Jatkoajatuksena on tehdä kehittämis-

työtä myös tämän osalta vahvemmin eteenpäin, koska seudullisen Soveltavan liikunnan yhteisö -

mallinnuksen prosessi jatkuu edelleen.  

Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnuksen kehittämisen taustalla toimi aikaisemmin toteutettu 

paikallinen kysely vuonna 2017. Tämän vuoksi ei ollut tarvetta toteuttaa uutta kyselyä vaan kontak-

toida sidosryhmiä toimintojen kehittämiseksi kohderyhmän tarpeet ja toiveet huomioiden. Mallin-

nuksen tärkeässä roolissa olivat erilaiset työryhmät, joiden kautta saatiin tärkeää syventävää tietoa 
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kehittämisen tueksi. Nähtiin kuitenkin, että kysely voisi olla hyvä toteuttaa uudestaan jossakin 

kohta jatkotoimenpiteenä. Tämä voisi olla lähitulevaisuudessa ajankohtainen, kun soveltavan lii-

kunnan toimintoja on päästy kehittämään ja sote-muutos on tulossa. Näin saataisiin tilannekuvaa 

ja tilastointia, tiedolla johtamista, niin kehittämisen kuin päättäjille kohdistuvan viestinnän tueksi.  

Haastatteluja käytettiin osana kehittämistyötä yhdistäen niitä muihin menetelmiin. Haastattelun 

kohteena oli verkostojen kehittämisen kannalta ydin henkilöitä ja ryhmiä. Ne tapahtuivat aidossa 

toimintaympäristössä, spontaanillakin tavalla, ja olivat muodoltaan enemmän puolistrukturoituja 

sekä avoimia haastatteluja puhelimitse tai etänä digitaalisten alustojen kautta. Useimmat haastat-

telut ja keskustelut pohjautuivat prosessin aikana tarpeeseen syventää tietämystä aiemmin nous-

seisiin teemoihin tai aiheisiin, jotka ovat oleellisia verkostojen ja mallinnusten kehittämisessä. Puo-

listrukturoitu haastattelu sopiikin tilanteeseen, jossa ei haluta liiaksi ohjata vastaajia. Ryhmähaas-

tattelu tai toisin sanoen ryhmäkeskustelu on käyttökelpoinen kehittämistyössä, koska sen kautta 

saadaan arvokkaita ideoita muun muassa palvelujen kehittämisen tueksi. (Ojasalo ym. 2014, 41.) 

Kentällä työskentelyn kautta oli löytynyt yhteiskehittämiseen orientoituneita henkilöitä ja ryhmiä, 

joiden kanssa oli jo syntynyt luottamus. Näin saatiin kerralla monelta henkilöltä arvokasta tietoa ke-

hittämistyön tueksi yhteisten keskustelujen merkeissä.  

Suunnitellut ideariihityöpajat ja niiden sisällä ryhmäkeskustelut koettiin niin Naantali-Raisio yhteis-

työ -mallinnuksen kuin seudullisen kehittämisen osalta luontevilta tavoilta toteuttaa tiedonkeruuta, 

koska haluttiin luoda rento ja luovuutta tukeva yhteiskehittämisen ilmapiiri. Ojasalo & Moilanen & 

Ritalahti (2014, 42, 158) kirjoittavatkin, miten tärkeitä verkostoituminen ja ryhmätyöskentely ovat 

uuden luomisessa. Ryhmäkeskusteluissa saadaan myös nopeasti tietoa monelta ihmiseltä samaan 

aikaan, sekä asioissa voidaan päästä myös syvemmälle kuin yksilöhaastatteluissa.  

Kaikkien keskustelujen pohjalta kirjoitettiin nousseet ajatukset ja teemat ylös muistiinpanoihin, jotta 

ne voitaisiin ottaa huomioon dokumenttianalyysissa. Dokumenttianalyysimenetelmällä pyrittiin nos-

tamaan vielä syvempää tietoa haastatteluissa käsiteltävistä nousevista aiheista ja teemoista. Kehit-

tämistyön tiedonkeruu pohjautuikin tässä kohtaa hyvin paljon palaverien ja työpajojen sisältöihin 

sekä muistiinpanoihin ja äänitteisiin. 

Jatkokehittämistä ajatellen kehittämistyöpajan toteutus moniammatilliselle asiantuntija- ja osalli-

suusraadille voisi olla hyvinkin antoisa yhteisöllisiä ideointimenetelmiä käyttäen. Näin saataisiin hy-

vin laaja verkosto saavutettua tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla yhteisen kehittämisen äärelle. 

Tämä säästäisi niin aikaa kuin resursseja tärkeään kehittämistyön toteuttamiseen. Nousseiden tee-

mojen pohjalta, kuten jo suunnitelmissa osaltaan on ollutkin, voidaan toteuttaa asiaan liittyen jatko-

kysely. Näin voidaan koota hallitummin kyselypatteristo, kun ne pohjataan jo keskusteluissa 
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nousseisiin teemoihin. Kyselyä ei siis tarvitse tehdä vain kyselyn vuoksi vaan selkeästi syvemmän 

tietoisuuden saamiseksi.  

Toteutettujen työpajojen tuotoksia on myös tarkoituksellista suunnitelmallisesti työstää eteenpäin. 

Niitä tullaan hyödyntämään kesäkuussa 2022 olevassa Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkos-

ton ohjausryhmän työpajassa. Työpajassa voidaan hyödyntää 5X miksi -menetelmää, jolla voidaan 

löytää ratkaisuja nousseisiin teemoihin. Tämä on yksinkertainen menetelmä, jonka tavoitteena on 

viiden miksi-kysymyksen kautta pureutumaan haasteen alkulähteille. Tämän kautta päästään pu-

reutumaan syihin ongelmien takana ja hyväksymään myös ne. Menetelmän kautta voidaan hank-

kia niin asiakasymmärrystä kuin selvittää käyttäjäryhmän arvomaailmaa tai motiiveja. Se on käyttö-

kelvollinen myös silloin, jos jokin haaste tai ongelma tuntuu toistuvan yrityksistä huolimatta. (Inno-

kylä.) 

Palvelumuotoilu ja siihen liittyvät työkalut nähtiin kehittämistyössä yhtenä oleellisena menetel-

mänä, jota tulisi käyttää enemmän kunnan palveluja kehitettäessä. Mattelmäki (2015, 27) kirjoittaa, 

miten palvelumuotoilu on osa innovaatiotoimintaa, ongelman ratkaisua sekä ongelman määrittelyä. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjä- ja ihmiskeskeisyys kuten myös eri osapuolten osallistami-

nen tässä yhteissuunnittelun avulla. Tämä perustelee hyvin palvelumuotoilun tarpeellisuuden kehit-

tämistyössä. Yhteiskehittämisellä pyritään juuri tarttumaan nouseviin haasteisiin ja innovoimaan 

ratkaisumalleja. Seudullisen mallinnuksen kehittämissuunnitelmassa palvelumuotoilu on nostettu 

yhdeksi pääteemaksi. 

Seudullinen Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnuksen kehittäminen vie aikaa, ja jo aiemmin nos-

tetut haasteet prosessin aikana myös venyttivät aikataulua. Vaikka tavoitteena oli saada tämä ke-

hittämisen prosessi alkuun, niin omakohtainen tahtotila ja suunnitelma oli saada prosessi vietyä jo 

pidemmälle. Tilanteisiin on mukauduttava, koska mikään muu ei ole varmaa kuin muutos. Kehit-

teillä oleva Soveltavan liikunnan yhteisö -mallinnus herätti kiinnostusta myös maakunnallisesti, 

koska yhteistyölle ja mallinnettavuudelle soveltavan liikunnan osalta on tarvetta. Tämän on hyvä 

ponnahduslauta kehittämisen eteenpäin viemiseksi. 

Kehittämistyön laajentaminen seudulliseksi tuntui luontevalta mutta samalla oli selkeä tiedostami-

nen siitä, että se on myös haaste, koska puhutaan jo toimivan verkoston kehittämisestä, jossa on 

vahvat rakenteet ja perinteet. Tietynlaiseen muutoksen oli kuitenkin tarvetta, koska sote-palvelui-

den siirtyessä hyvinvointialueille, yhdyspintapalveluiden palvelupolkujen tulee olla selkeät kunnan 

liikuntapalveluiden ja hyvinvointialueen välillä. Tämän vuoksi on ollut tärkeää lähteä suunnittele-

maan menetelmiä ja väyliä pitkin matkaa, joilla saadaan tätä rakennetta vahvistettua jo suunnittelu-

vaiheessa. Mallinnusten kautta tätä voidaan selkeyttää eri työryhmille. Huoli palveluketjujen 
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säilymisestä eli silloista, nousi myös viime vuoden syksyllä toteutetussa webinaarin puheenvuo-

rossa (Saari 2021). 

Suunnitelmissa on jatkaa vuonna 2022 alkuperäisen suunnitelman mukaisesti työpajojen ja muiden 

tiedonkeruumenetelmien järjestämistä ymmärryksen keräämiseksi. Yhtenä tärkeänä ensimmäi-

senä Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston ohjausryhmälle. Projektipäällikön kanssa pide-

tään suunnittelupalaveri huhtikuun aikana. Tarkoituksena on hyödyntää esimerkiksi prosessiana-

lyysi eli blueprinting-menetelmää. Ojasalon ym. (2014, 178) mukaan tämän avulla voidaan juuri tut-

kia sekä kehittää prosesseja selvittämällä esimerkiksi rooleja ja kriittisiä vaiheita prosessissa ja 

missä sekä miksi mahdollisia ongelmia syntyy prosessin aikana. Tämän kautta yritetään löytää rat-

kaisuja ongelmiin, ja menetelmän avulla luodaan prosessikaavio, jonka avulla havainnollistetaan 

prosessin vaiheita, vaiheiden ongelmia ja ratkaisuja ongelmiin.  

Työssä on yhdistelty verkostotutkimuksellisen otteen mukaisesti erilaisia menetelmiä toisiinsa yh-

distäen. Prosessin aikana menetelmien käyttö myös muuntui aikaisemmista suunnitelmista poike-

ten, koska tilanteetkin muuttuivat. Tämä hetkittäin jarrutti prosessia mutta jälkeenpäin ajateltuna, 

muutokset olivat toimivia ratkaisuja siinä hetkessä. Ojasalo ym. (2014, 100) mainitseekin, että 

verkkojen sekä verkostojen kehittämiseen ei ole määriteltynä yhtä prosessia, joka olisi ainut oikea, 

eikä niiden kehittämiselle tai tutkimukselle ole omaa menetelmäpakettia. Tähän voi soveltaa muun 

muassa palvelumuotoilun menetelmiä. Kehittäminen edellyttää myös tiedon hankintaa, jotenka tyy-

pillisiä menetelmätapoja ovat niin haastattelut, dokumenttianalyysit kuin kyselyt. Voidaan siis to-

deta, että eri menetelmien käyttö yhdistettynä toisiinsa on perusteltua työn osalta. 

Yhdistelemällä laaja-alaisesti eri lähteistä saatua informaatiota oli hedelmällistä niin toiminnan kuin 

mallinnusten kehittämisen kannalta. Tämän tyyppinen kartoitus mahdollisti jo uudet kontaktipinnat 

verkostojen ja luottamuksen rakentumiseen sekä palveluiden tuottamisen.  

Selkeä kiinnostus ja tarve nousi myös seudullisen mallinnuksen osalta muissa seutukunnissa, kun 

siitä käytiin keskustelua HYTE-liikunnan alatyöryhmässä. Tämä antaa hyviä merkkejä siitä, että 

seudullisen kehittämistyön valmistuessa, sitä voidaan mallintaa maakunnallisella tasolla. Tässä tu-

lee kuitenkin ottaa huomioon jokaisen seutukunnan ja kunnan omat rakenteet ja tarpeet.  

Yhtenä kehittämisajatuksena voisikin olla laajempi esimerkiksi maakunnallinen hanke mallinnusten 

kehittämiseksi. Tämä voisi rakentua osallistavalla tavalla eli sidosryhmiltä kerätyn ymmärryksen ja 

nousseiden teemojen pohjalta rakennettaisiin hankesisältö. Tärkeänä näkökulmana juuri Naantali-

Raisio yhteistyön kautta rakentuva asiantuntija- ja osallisuusraati, jonka kautta hyvin kattava ver-

kosto toisi tärkeimmät teemat kehittämiseen ja olisivat sitoutuneita hankkeeseen. Tämä olisi myös 

tärkeää nyt sote-muutoksen äärellä. Mitä enemmän tuomme soveltavan liikunnan asioita nyt esille, 
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sitä enemmän tulemme näkyväksi. Näin kehittämällä saataisiin vaikuttavaa ja rakenteen vahvuutta 

jo alkuvaiheessa uuden muutoksessa, kun pyritään vahvistamaan kunnan ja hyvinvointialueiden 

yhdyspintapalveluiden toimivuutta sekä pysyvyyttä. Toimijat ovat tämän tyylisen lähestymisen 

kautta sisään ajettu verkostoon. Järvensivu (2019, 59) toteaa, että melko usein, kun tarvitaan 

hanke ratkomaan jokin verkostomainen haaste, niin liian usein ensin tulee hanke, jolloin kehittä-

mistyön tärkeimmät päätökset tehdään verkoston puolesta. Verkosto tulisikin miettiä ennen han-

ketta, jolloin kehittämisehdotukset kerättäisiin verkostolta, hankeideat seulottaisiin ja priorisoitaisiin 

yhdessä, päätettäisiin hanketavoitteet, toimintasuunnitelmat, vastuuhenkilöt ja rahoitus yhdessä 

muodostaen yhteiset hanketiimit. Tämän mallin mukaisesti verkoston huomiosta ei tarvitse kilpailla 

vaan sen on mukana hanketyössä sisäänrakennettuna. 

Kokonaisuudessaan kehittämistyötä on pyritty tekemään ennakoivalla ja verkostomaisella otteella, 

jolla pystytään vahvistamaan, lujittamaan ja laajentamaan verkostoja, toimintamalleja sekä palvelu-

polkuja kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön jatkuvuuden takaamiseksi. Ytimessä on kaiken ai-

kaa ollut myös soveltavan liikunnan kokemusasiantuntijoiden tarpeet ja toiveet. Kehittämisen 

kautta on haluttu tuoda näkökulmia päätöksentekoon, sekä selkeyttää ja perustella mallinnuksilla 

soveltavan liikunnan eteen tehtävän työn moninaisuutta ja tärkeyttä palveluiden pysymiseksi. Näillä 

on toivottavasti ollut myös soveltavan liikunnan asemaa parantava vaikutus.  

Alkuperäinen tavoite oli saada kehittämistyö valmiiksi syksyllä 2020 sekä samalla lautakuntakäsit-

telyyn. Syksyn aikana tavoitteena oli myös työstää ja järjestää ideariihityöpajoja myös muun mu-

assa seuroille. Kehittämistyön laajentuessa seudulliseksi, pandemian mukanaan tuomat muutokset 

ja äitiysloman lähestyminen vahvistivat, että työn aikataulu tulee siirtymään vuoteen 2021.Työn ko-

konaisuuden kannalta koen, että aikataulun muuttuminen jalosti suunnitelmia, sekä herätti uusia 

ajatuksia kehittämistyön sisällöstä. Oli aikaa kypsyä ja löytää tasapainoa uudessa tilanteessa. Sy-

dänmaanlakka (2017, 93) täsmentää oivallisesti, miten elämä on kuitenkin jatkuvaa muutosta, eikä 

mikään pysy samana. Uudistuminen sekä muutos ovatkin yksilön mahdollisuus elää tasapainossa 

oman ympäristönsä kanssa.  

Juuti (2015, 248, 250) kiteyttää, miten tulevaisuudessa asiakaskeskeisyyden merkitys organisoitu-

mista ohjaavana periaatteena kasvaa. Nykyiset organisaatiomuutokset tulevat jatkumaan ja jopa 

kiihtyvät entisestään, mikä vaatiikin vielä itseohjautuvampien organisoitumismuotojen käyttämistä. 

Johtaminenkin kehittyy vielä enemmän ihmisten itsejohtoisuutta korostavaan suuntaan, koska hie-

rarkkisen johtamisen merkitys vähenee. Välimaa (2014, 94–95) kirjoittaa, miten niin ihmisen oma 

kyky johtaa itseään kuin kyky työskennellä muiden kanssa yhteistyössä tulee korostumaan, ja op-

pimista tapahtuu itseohjautuvissa verkostoissa. Nämä suuntaviivat vahvistavatkin entisestään, mi-

ten tärkeää on osata niin luoda kuin kehittää verkostoja, yhdistää resurssit asioiden kehittämiseksi 
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ja ennen kaikkea osata johtaa itseään niiden keskiössä. Sydänmaanlakka (2014, 150) täsmentää 

hyvin, miten itsensä johtaminen on tavallaan kaiken perusta. Johtaminen lähtee itsensä johtami-

sesta, ja jos haluaa oppia johtamaan muita ihmisiä, tulee ensin oppia johtamaan itseä. Jos ei pysty 

pitämään hyvää huolta itsestä, niin ei pysty pitämään huolta muistakaan. Tämä kiteyttää tär-

keydessään sen ydin asian, että soveltavan liikunnan kehittämistä tehdään mitä suurimmalla sydä-

mellä toisien ihmisten eteen, ja mitä vahvempana verkostoiden kuin itsemme johtajana tätä kehi-

tystä pystymme viemään eteenpäin, niin sitä parempi on lopputuloskin. 

Prosessin aikana ymmärrys verkostoiden johtamisesta ja itsensä johtamisesta ovat nousseet uu-

delle tasolle. Oma tärkeä kasvu prosessin aikana on ollut oma kasvu itsensä johtamisen tiellä. Se 

on ollut väistämätöntä verkostojen ytimessä toimiessa. Hyvä niin, koska olen ymmärtänyt, että il-

man sisäistä reflektointia ei pysty seisomaan eri rooleissa vahvana verkostojen ytimessä. Tätä voi-

maa tarvitaan muutoksen edessä ja luottamuksen rakentamisessa. Tätä kautta pystyy myös ym-

märtämään muita verkostoissa toimijoita paremmin, joka on yhteistyön ydintä.  

Sydänmaanlakka (2017, 81–82) kirjoittaa, miten itsereflektointi on oppimisen avain sekä yksi it-

sensä johtajan avainosaamisista. Oma reflektointi tulisi olla osana työtehtäviämme ja tapahtua ar-

jen toiminnassa. Ja omaa reflektointiosaamista voi kehittää kyselemällä ja ihmettelemällä pitämättä 

mitään itsestään selvänä. Tekemällä siitä tapa esimerkiksi päiväkirjan kirjoittamisella, huomata ar-

kipäivän sisältämiä mahdollisuuksia tehdä omaa reflektointia tehden siitä normaali työrutiini. Tun-

nistamalla henkilöitä, joita voi käyttää apuna reflektoinnissa, koska selkeyttämällä omia ajatuksia 

toiselle, joutuu niitä selkeyttämään ensimmäiseksi itselleen. Muistaen, että kokemus itsessään ei 

opeta mutta kokemuksen reflektointi ja sen pohjalta syntyneen oivalluksen vieminen käytäntöön 

opettaa. Oma sisäinen reflektointi on auttanut myös työstämään kehittämistyön osa-alueita, kun ne 

eivät ole edenneet suunnitellulla aikataululla tai tavalla. Seudullisen kehittämistyön kautta kohti So-

veltavan liikunnan yhteisö -mallinnusta on ollut tietoista hypätä osaltaan haastavaankin kenttään 

sen laajuuden vuoksi. Tämä on ollut siis tiedostettua riskinottoa, sisäistä motivaatiota ja haasteen 

näkemistä mahdollisuutena.  

Tämä jatkuva reflektointi on ollut tärkeää myös siinä suhteessa, että kehittämistyön työstäminen on 

tapahtunut kahden maailmanlaajuisen kriisin aikana. Tasapainoillessa samalla vauvavuoden, lapsi-

perhearjen ja sairastamisepidemioiden keskellä. Sydänmaanlakka (2017, 73–74) toteaa, miten 

useasti näyttää siltä, että muutokset sekä uudistumiset tapahtuvat juuri kriisien kautta. Uudistumi-

nen tarvitseekin niin herkistymistä, heräämistä kuin voimaa muutoksen toteuttamiseksi. Uudistumi-

sen ja muutoksen alla vaaditaan aina syvällistä ajattelumallien muutosta sekä tietoisuuden kehittä-

mistä. 
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Prosessi on kehittänyt älykkäänä itseni johtajana, ja tätä kautta myös vahvistanut toimijana verkos-

toissa. Kaikissa verkostoissa ei ole tarvinnut olla se veturi vaan myös tilanteen mukaan vahvan 

osallistujan, satunnaisen osallistujan tai tiedonsaajan ja välittäjän rooli ovat olleet tarpeeksi jossain 

verkostoissa. Tämä onkin ollut mielenkiintoista, koska verkostollisten mallinnusten nitoutuminen 

toisiinsa on huojentavalla tavalla avannut omaa näkökulmaa roolista verkostoissa ja omien resurs-

sien käytöstä. Paikallisesti olen toiminut koordinaattorina mutta esimerkiksi seudullisessa vahvan 

osallistujan roolissa. Kehittämistyöhön liittyvissä valtakunnallisissa sidosverkostoissa on taas riittä-

nyt välillä myös satunnainen osallistuminen tai tiedonsaajan rooli, jonka avulla on voinut ammentaa 

rakenteita kehittämisen tueksi. 

Yhteiskunnan muutoksilla on yhteys kuntien soveltavan liikunnan palveluiden tulevaisuuteen, johon 

vaikuttavat esimerkiksi liikuntakulttuurin muutokset, liikunnan asema kunnallisena peruspalveluna, 

kuntatalouden kehitys, väestölliset muutokset ja sote-uudistus sekä sen vaikutus kuntien rooliin. Se 

tulee muuttamaan olennaisesti kuntien tehtäväkenttää sekä roolia. Voimavaroja tulee jatkossa 

suunnata kohdennetummin varsinkin niiden ryhmien terveyden edistämiseen, joiden kokema ter-

veys on heikoin, ja joiden mahdollisuudet terveyden ylläpitoon ja edistämiseen omaehtoisesti ovat 

huonoimmat. Kunnilla on edelleen suuri merkitys asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sessä ja ylläpitämisessä, ja laadukkaat terveyttä edistävät liikuntapalvelut tulevat vielä keskeisem-

mäksi keinoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä omalla alueella. Kuntien soveltavan liikun-

nan palvelut tulee pystyä liittämään saumattomaksi osaksi uusia palveluketjuja palvelurakenneuu-

distuksen jälkeen. (Rikala 2015, 43–44.) Tämän vuoksi verkostoiden vahvistaminen, kehittäminen 

ja soveltavan liikunnan näkyväksi tekeminen myös mallinnusten kautta niin paikallisesti, seudulli-

sesti kuin valtakunnallista on tässä kohtaa äärimmäisen tärkeää. Olemme muutoskohdassa, ja so-

veltava liikunta tulee nitoa nyt osaksi rakenteita ja mallia, jolle kuntien liikuntapalveluiden ja uusien 

hyvinvointialueiden yhteistyö rakentuu. Sen tulee olla jatkossa vahva osa HYTE-työtä. 
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Liitteet 

Liite 1. Canvas ja ideakortit Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -palvelupolkumalliin liittyen 
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Liite 2. Turun seudun Rajattomasti liikuntaa soveltavan liikunnan verkostotyöryhmän 

ideariihityöpajan Jamboard-vastaukset 
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Liite 3. Naantalin soveltavan liikunnan -mallinnus 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 
Liite 4. Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -palvelupolkumalli 
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Liite 5. Naantali-Raisio yhteistyö -mallinnus 
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