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tiivistelmä

Ohjelman  keskeisimpinä  tuloksina  voidaan  pitää 
sitä, että ohjelma on onnistunut lisäämään iäkkäi-
den  lihasvoima-  ja  tasapainoharjoittelumahdolli-
suuksia ja sitä, että ikäihmisten liikunta on nous-
sut  laajemman  yleisön  tietoisuuteen.  Ohjelman 
tulokset  ja  vaikutukset  ilmenevät  ennen  kaikkea 
paikallisella  tasolla  ja  konkreettisimmillaan  yk-
sittäisen  ikäihmisen  lihasvoiman  ja  tasapainon 
paranemisena.  Ohjelman  selkeät  tavoitteet  sekä 
ohjelmatoiminnan konkreettinen ote ovat luoneet 
perustan hyville tuloksille. 

Ohjelman  ansiosta  iäkkäiden  lihasvoima-  ja 
tasapainoharjoittelumahdollisuuksia  on  pystytty 
lisäämään  paikallisten  toimintamallien  avulla  eri 
puolilla  Suomea.  Ohjelman  menestymisen  kan-
nalta  on  ollut  tärkeää,  että  yhteistyö  ohjelman  ja 
paikallisella tasolla toimivien sidosryhmien välillä 
on onnistunut hyvin. Ohjelma on luonut Voimaa 
Vanhuuteen -verkoston. Ohjelman yhteistyötaho-
ja ovat olleet muun muassa kunnan liikuntatoimi, 
kunnan  sosiaali-  ja  terveystoimi,  järjestöt  ja  sää-
tiöt.  Käytännössä  ohjelmatoiminta  on  tukenut  jo 
olemassa  olevan  liikuntaklusterin  työtä  kunnissa 
ja  toisaalta osaltaan  luonut uusia  toimintamalleja 
ja yhteistyömalleja.

Arvioinnissa  tehdyissä  kyselyissä  ohjelmatoi-
minta  ja  sen  yhteistyö  saivat  hyvin  myönteiset  ar-
viot.  Yhteistyön  osalta  tyytymättömimpiä  oltiin 
ohjelmakauden  alussa  vuorovaikutukseen  kunnan 
tai  alueen  päättäjien  kanssa.  Arvioinnin  aineiston 
perusteella onkin edelleen eniten kehitettävää siinä, 
miten  sidosryhmät  osallistuvat  yhteistyöhön  pai-
kallistasolla. Esimerkiksi yhteistyö kuntien ja järjes-
töjen kanssa vaatii jatkuvaa kehittämistä nykyisessä 
tilanteessa,  jossa väestön  ikärakenne muuttuu. On 
selvää, että ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoit-
telulle on kasvava tarve väestön ikääntyessä.

Ohjelma on ollut myös ainutlaatuinen tilaisuus 
edistää ikäihmisten hyvinvointia. On esimerkkejä 
siitä,  että  ohjelman  paikallistason  hankkeilla  on 
ollut kyky tavoittaa  juuri nimenomaan kaatumis-
riskissä olevia ja vajaakuntoisia iäkkäitä. Ohjelman 
hankkeiden  konkreettisia  tuloksia  ovat  paitsi  lii-
kuntakäyttäytymisen lisääntyminen, myös esimer-

kiksi  kaatumisten  vähentyminen  ja  sosiaalisuu-
den  kasvu.  On  mahdollista,  että  joillakin  alueilla 
ikäihmisten  ohjatussa  terveysliikunnassa  ei  olisi 
otettu  edistysaskeleita  juuri  lainkaan  ilman  tätä 
ohjelmaa.  Ohjelma  hankkeineen  on  paitsi  käyn-
nistänyt toimintaa, myös tuonut parempaa laatua 
ikäihmisten  liikuntapalveluiden  kehittämiseen.  
Käytännössä senioriryhmätoiminta on lisääntynyt 
ja siten ohjelman aikaansaamat toimenpiteet ovat 
lisänneet ikäihmisten liikuntatottumuksia.  Lisäksi 
ohjelma on lisännyt tietoa ikäihmisten lihasvoima- 
ja tasapainoharjoittelusta.

Voidaan  kiistatta  sanoa,  että  Voimaa  Vanhuu-
teen–ohjelman  merkitys  näkyy  erityisesti  alueel-
lisella  ja  paikallisella  tasolla.  Paikalliset  toimin-
tamallit  mahdollistavat  toiminnan  jatkuvuuden 
edellyttäen,  että  toiminnalle  löytyvät  tulevaisuu-
dessakin  taloudelliset  resurssit.  Toisaalta  laajem-
man  yhteiskunnallisen  vaikuttavuuden  kannalta 
kriittinen  kysymys  on  ohjelman  paikallisten  toi-
mintatapojen  laajempi  hyödyntäminen.  Ilman 
laajamittaisempaa  hyödyntämistä,  kehitetyt  toi-
mintamallit jäävät vain paikallisen verkoston käyt-
töön. Voimaa Vanhuuteen -ohjelma on esimerkki 
ohjelmasta,  jonka  paikallisista  toteutustavoista 
voitaisiin ammentaa kokemuksia ja mallintaa hy-
viä käytäntöjä esimerkiksi myös muita ikäryhmiä 
koskevaan liikuntaan sekä myös sellaisilla paikka-
kunnilla,  jotka eivät kuulu ohjelman piiriin.   Oh-
jelmatoiminnan  alueellista  kattavuutta  tulisi  tar-
kastella jatkossa huolella.

Arvioinnin tekijät esittävät keräämänsä aineistonsa 
ja siitä tehdyn analyysin perusteella kehittämissuo-
situkset, jotka ovat kuvattu lyhyesti seuraavassa:

1.	 Strategiset	 verkostot	 ja	 yhteistyömallit:  Si-
dosryhmäyhteistyötä varten tulisi luoda yhteis-
työmalli  paikalliselle  tasolle,  jossa  on  mukana 
seuraavia tahoja: kuntatoimijat, julkinen sekto-
ri (esim. sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, 
kulttuuritoimi, kiinteistö- ja tilapalvelut, palve-
luliikenteen suunnittelijat, elinkeinotoimi jne.), 
järjestöt  laajasti,  kolmas  sektori  (esim.  liikun-
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ta-  ja eläkejärjestöt, Martat, 4H jne.)  ja yrittä-
jäedustus,  yksityinen  sektori  (esim.  kuntosali-
yrittäjä, kuljetuspalvelujen tuottaja jne.).

2.	 Ohjelmatoiminnan	 kehittäminen:  Ohjelmas-
sa tulisi jatkossa harkita tilanteen mukaisesti eri 
tehtävien  ulkoistamista,  kuten  viestintätehtä-
vät, seminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen 
jne. Tällöin ohjelmatiimi asiantuntijoineen voi-
sivat  keskittyä  vahvemmin  ohjelmasubstans-
siin  ja  sen  edistämiseen  uudenlaisten  toimin-
tatapojen  kautta.  Lisäksi  jostain  toiminnasta 
voisi myös luopua, kuten esimerkiksi joistakin 
koulutussisällöistä.  Lisäksi  esimerkiksi  tiedot-
tamista voidaan tehdä yhteistyössä myös kun-
tien  ja  sidosryhmien  kanssa.  Ohjelmatoimin-
nan kehittämisessä tulee myös tulevaisuudessa 
panostaa  sähköisen  median  hyödyntämiseen. 
Ohjelmatiimissä tulisi erityistä huomiota kiin-
nittää osaamisen siirtoon.

3.	 Hanketoiminnan	 tulosten	 levittäminen	 ja	
juurruttaminen:  Tiedon  kulkua  ja  kokemus-
ten  vaihto  tulee  edelleen  kehittää  ohjelmassa 
mukana  olevien  hankkeiden  välillä.  Tiedon 
ja  ymmärryksen  kasvu  hanke-  ja  sidosryh-

mätoimijoissa  edellyttää  myös  aineistojen  ja 
viestien syvällisemmän sisällön jakamista sekä 
tietoa  muun  kansallisen  ja  kansainvälisen  toi-
minnan hyödyistä  laajemmin. Viestintää  tulee 
myös kohdentaa  ja kirkastaa eri kohderyhmiä 
tavoitettaessa.  Erityisenä  haasteena  on  saada 
mukaan ne kohderyhmän jäsenet, jotka eniten 
hyötyisivät liikunnasta. Tämä on myös yleinen 
haaste, koska syrjäytyneet ja yksinäiset ikäihmi-
set on vaikea tavoittaa muuhunkaan yhteiseen 
toimintaan  mukaan.  Ohjelman  tulee  kehittää 
edelleen toimintatapojaan, jotta saavutettaisiin 
ne, jotka eniten hyötyisivät liikunnasta.

4.	 Yhteiskunnallinen	 vaikuttaminen:  Ohjel-
man  tulee  ottaa  rohkeampi  yhteiskunnallinen 
rooli  aihepiirissä,  jossa  tarve  tälle  toiminnalle 
on kiistatta kasvava. Ohjelmalla on tässä ”mo-
mentum”:  teema  on  ajankohtainen  ja  kerätty 
aineisto on ainutkertaista. Tätä kautta voidaan 
edistää myös ohjelmatoiminnan yhteiskunnal-
lista  vaikuttavuutta,  kun  myös  ohjelman  kus-
tannus-hyöty  tekijät  tehdään  suurelle  yleisölle 
näkyväksi.
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1. Voimaa Vanhuuteen -ohjelman arviointi

Voimaa  Vanhuuteen  -ohjelman  ulkoisen  arvioin-
nin tavoitteena oli tuottaa tietoa seuraavien teemo-
jen osalta: 1) ohjelman tavoitteiden toteutuminen, 
2)  ohjelman  ydintoimintojen,  toimintaprosessien 
ja vaikutusten arviointi,  3)  toimintamallin  toimi-
vuuden arviointi sekä 4) kehittävä arviointi. Arvi-
ointi tehtiin ajanjaksolla maaliskuu 2008 – touko-
kuu 2010.

Valtakunnallisen  Voimaa  vanhuuteen  -iäkkäi-
den  terveysliikuntaohjelma  alkoi  vuonna  2005  ja 

se  jatkui  vuoden  2010  toukokuun  loppuun  asti. 
Iäkkäiden	 terveysliikuntaohjelman	 päämää-
ränä	 on	 ollut	 parantaa	 kotona	 asuvan	 iäkkään	
väestön	 toimintakykyä,	 itsenäistä	 selviytymistä	
ja	 elämänlaatua.	 Päämäärään  on  pyritty  tehos-
tamalla  kohderyhmän  lihasvoimaa  ja  tasapainoa 
edistävää  liikkumista  viestinnän,  koulutuksen  ja 
kunnissa toteutettavien paikallishankkeiden avul-
la.  Ohjelman  päätavoite  on  jakaantunut  yhteensä 
kahdeksaan osatavoitteeseen, joita ovat olleet:

n	Toimijoiden tiedon ja taidon lisääntyminen voima- ja tasapainoharjoittelusta
n	Toimijoiden ohjaus- ja neuvontataitojen kehittyminen
n	Nykyisten  resurssien käytön  tehostuminen  iäkkäiden voima-  ja  tasapainoharjoittelun 

järjestämisestä
n	Iäkkäiden  ihmisten  voima-  ja  tasapainoharjoittelumahdollisuuksien  ja    olosuhteiden 

parantaminen
n	Iäkkäiden ihmisten tietämyksen lisääntyminen voima- ja tasapainoharjoittelun  merki-

tyksestä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvylle
n	Iäkkäiden ihmisten voimaa ja tasapainoa parantavan toiminnan lisääntyminen
n	Toimijoiden toteuttaman liikuntaneuvonnan ja ohjauksen lisääntyminen
n	Uudenlaisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto iäkkäiden ihmisten terveyslii-

kunnan järjestämisessä ja testaamisessa.

Alla olevassa kuviossa on esitetty ohjelman tavoitteiden mukainen käytännön eteneminen suhteessa oh-
jelman toimintavuosiin.

Kuvio 1. Ohjelman tavoitteiden mukainen eteneminen.
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Voimaa  Vanhuuteen  -ohjelman  perustana  ovat 
olleet  Terveyttä  edistävän  liikunnan  kehittämis-
toimikunnan mietintö (STM 2001:12) ja sitä seu-
rannut  Valtioneuvoston  periaatepäätös  terveyt-
tä  edistävän  liikunnan  kehittämislinjoista  (STM 
2002:2).  Ohjelman  toimintaa  ovat  ohjanneet 
ikäihmisten  ohjattua  terveysliikuntaa  koskevat 

laatusuositukset (STM ja OPM 2004:6). Ohjelmaa 
ovat  rahoittaneet  Raha-automaattiyhdistys  ja  sitä 
on  koordinoinut  Ikäinstituutti.  Kuviossa  1  esitel-
lään Voimaa Vanhuuteen -ohjelma ja sen hankkei-
den eteneminen ja kuviossa 2 ohjelman organisoi-
tuminen.

Kuvio 2. Voimaa Vanhuuteen -ohjelman organisoituminen

Tässä  arviointiraportissa  on  esitetty  yhteenveto 
vuosina  2008–2010  toteutetusta  arvioinnista.  Ar-
viointiraportti  perustuu  arvioinnin  aikana  kerät-
tyyn aineistoon sekä aiempiin Ikäinstituutille toi-

mitettuihin  raportteihin,  joissa  on  esitetty  muun 
muassa eri vuosina toteutettujen sähköisten kyse-
lyjen tulokset. Arviointiraportin lopussa on esitet-
ty kehittämisehdotuksia tulevalle toiminnalle. 

1. voimaa vanhuuteen -ohjelman arviointi
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2. arviointimetodologia

2.1 arvioinnin viitekehys

Ulkoisen arvioinnin toteuttamisessa on noudatet-
tu  RAY:n  esittämiä  yleisiä  arviointivaatimuksia, 
muun  muassa  RAY:n  ohjeistusta  hyvästä  rapor-
tointitavasta  (ks. Hyvä raportointitapa – neuvoja 
kolmannen  sektorin  läpinäkyvään  raportointiin, 

Arvioinnin  tutkimusote  on  perustunut  toiminta-
tutkimuksen  periaatteisiin.  Toimintatutkimus  on 
tarkoittanut  tämän  arvioinnin  yhteydessä  käy-
tännönläheistä  tutkimusstrategiaa,  jonka  avul-
la  on  pyritty  todentamaan  Voimaa  Vanhuuteen 

Arvioinnissa  on  tarkasteltu  ohjelman  tarkoituk-
senmukaisuutta, tuloksellisuutta sekä vaikutuksia. 

n	Voimaa Vanhuuteen -ohjelman tavoitteiden toteutuminen à missä määrin ohjelman 
päätavoite ja siihen liittyvät tavoitteet toteutuivat

n	Ohjelman ydintoiminnot, toimintaprosessit ja vaikutukset à ydintoimintojen, toimin-
taprosessien ja vaikutusten arviointi

n	Ohjelman toimintamallin toimivuus ja arviointi

2007).  Arvioinnin  ohjelmallisena  viitekehyksenä 
toimi  kuviossa  3  esiteltävä  EU:n  yleisesti  käyttä-
mä ohjelman  tuloksellisuuden  ja vaikuttavuuden 
arviointikehikko.

Kuvio 3. Arvioinnin yleinen viitekehys

Ohjelma-arvioinnissa on keskitytty seuraaviin, ti-
laajan määrittelemiin keskeisiin painopisteisiin:

-ohjelmaan  liittyviä  ydintoimintoja  ja  tekemään 
näkyväksi  käytettyjä  toimintaprosesseja.  Lisäksi 
toimintatutkimuksellisen otteen avulla on tunnis-
tettu paikallishankkeiden  ja yhteistyökumppanei-
den uusia toimintamalleja ja ns. hyviä käytäntöjä.   

Arvioinnin viitekehys (kuvio 3 
loppuraportissa)

1

Voimaa Vanhuuteen-ohjelma
Tarpeet

Tavoitteet Panokset
(Resurssit) Toimenpiteet Tuotokset

Tulokset

Vaikutukset

Relevanssi

Tehokkuus

Vaikuttavuus

Hyöty ja kestävyys

Arviointi

Lähde: European Commission (1997). Evaluating EU Expenditure Programmes. A Guide (mukailtu kuviosta s. 25)
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Arviointikysymykset Menetelmä Aikataulu

•Tarvelähtöisyys
• Tavoitteiden toteutuminen
• Ohjelman ydintoiminnot
• Toimintaprosessit
• Vaikutukset
•Toimintamallin toimivuuden 
arviointi

Asiakirja- ja dokumenttianalyysi Koko arviointijakso

Ohjelman ja hankkeiden tuottama 
kirjallinen materiaali ja seurantatieto

Ryhmähaastattelut ohjelma- ja 
hanketoimijoille, kaikki 3 hankeryhmää

Touko-kesäkuu 2008

Sähköiset Webropol-kyselyt
• Hanketoimijat (paikallishankkeet)
• Sidosryhmät ja 
yhteistyökumppanit

Hanketoimijat: 2008 ja 2009
Sidosryhmäkyselyt: 2007, 2008 ja 2009

Kehittämistyöpajat  kohderyhmänä
ohjelmatoimijat ja ohjelman 
johtoryhmä

2008 ja 2009

EFQM-sovellettu itsearviointi
ohjelmatoimijoille

2009

Hankekortit 2008-2010

Juhlaseminaari 2010 Huhtikuu 2010

Tulevaisuus työpaja Toukokuu 2010

Toimintatutkimus soveltuu varsin hyvin sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen toiminnan arviointiin käy-
tännönläheisyyden  vuoksi.  Tässä  arvioinnissa  on 
keskitytty  erityisesti  Voimaa  vanhuuteen  -ohjel-
man toimeenpanoon, tuloksiin ja vaikuttavuuteen, 
joita  on  tarkasteltu  pitkälti  ulkopuolisen  havain-
noitsijan  näkökulmasta  mutta  myös  interaktii-
visesti  ohjelman  monipuolisen  toimijaverkoston 
kanssa  (esim.  ohjaus-  tai  arviointiryhmä,  paikal-
lishankkeet  ja  sidosryhmä-/yhteistyökumppanit) 
kanssa. Arvioinnin aikana on tehty ns. osallistavaa 
yhteistyötä erityisesti ohjelman sisäisen arviointi-
ryhmän kanssa. Osallistavan yhteistyön tavoittee-
na  on  ollut  tuottaa  käytännönläheistä  ja  eksaktia 
tietoa. Oleellista on ollut, että arvioinnin tuloksena 
ohjelman  tulosten  ja  vaikutusten  tiedostus  on  li-
sääntynyt toimintaan kytkeytyvissä viiteryhmissä.  

Toimintatutkimuksen  realisoituminen  on  ta-
pahtunut erityisesti ns. dialogimenetelmän avulla. 
Hankkeen  tärkeimmille  toimijoille  on  järjestetty 
dialogi-istunto. Dialogiin osallistuvat henkilöt sai-

vat 1–2 viikkoa ennen istuntoa nähtäväkseen käsi-
teltävät teemat, jotta he voivat aktiivisesti keskus-
tella niistä istunnossa. Menetelmä takasi sen, että 
arvioinnin erääksi kehittämisotteeksi nousi ulko-
puolisen  arviointiotteen  lisäksi  ns.  interaktioon 
perustuva  eteneminen,  mikä  korostaa  arvioinnin 
suorittajien ja kohteiden yhteistoimintaa havainto-
jen ja arviointitulosten tuottamisprosessissa. 

Arviointitulosten  perusteella  on  muodostettu 
keskeiset  johtopäätökset  ja kehittämissuositukset. 
Johtopäätökset ja suositukset ovat olleet arvioinnin 
tärkein alue, joita on tarkasteltu ohjelman proses-
sien  toimivuuden, ydintoimintojen  toteutumisen, 
toimintamallin  toimivuuden,  tavoitteiden  saavut-
tamisen ja kehittämisehdotusten avulla. Erityisesti 
ohjelma-arvioinnin aikana on kiinnitetty huomio-
ta siihen, miten ohjelman mahdolliset  tulokset  ja 
toimintamallit  saadaan  jalostettua  pysyviksi  ele-
menteiksi  iäkkäiden  terveysliikuntaan.  Arvioin-
nissa on korostunut tulevaisuusorientoitunut sekä 
käyttäjälähtöinen ote.

Kuvio 4. Arviointiteemat, menetelmät ja aikataulu 2008-2010.

2. arviointimetodologia
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2.2 Hyödynnetyt arviointiaineistot ja analyysitavat

Arvioinnin  empiirisenä  aineistona  on  hyödyn-
netty  sekä  Voimaa  vanhuuteen  -ohjelman  viral-
lista  projektidokumentaatiota  että  alahankkeiden 
tuottamaa  materiaalia.  Seuraavassa  kuviossa  on 
esitelty keskeiset arviointikysymykset, menetelmät 
näihin kysymyksiin vastaamiseksi sekä arvioinnin 
etenemisen aikataulu.

Voimaa  Vanhuuteen  -ohjelman  hanke-  sekä 
sidosryhmätoimijoille  suunnatuissa  kyselylomak-
keissa oli  sekä  strukturoituja kysymyksiä että ky-
symyksiä,  joihin  toivottiin  avoimia  vastauksia. 
Aineistoja  tarkasteltiin  ja  saatuja  tuloksia  ver-
tailtiin  mahdollisuuksien  mukaan  ryhmätasolla. 
Aineistoa  tarkasteltiin  suorien  jakaumien  ja  niitä 
vastaavien prosenttijakaumien tasolla sekä tausta-
muuttujien avulla tapahtuvan vakioinnin (ristiin-
taulukoinnit) avulla.

Laadullista  aineistoa  analysoitiin  sisällönana-
lyysin  keinoin.  Avovastausten  analysointi  aloitet-
tiin  teemoittelulla  eli  ryhmittelemällä  aineistoa 
teemoiksi etsimällä samankaltaisuuksia aineistos-
ta.  Aineistoon  haluttiin  jättää  myös  suoria  laina-
uksia perustelemaan arvioitsijoiden tulkintaa, elä-
voittämään tekstiä ja lisäämään luotettavuutta.

Edellä mainittujen työvaiheiden tulokset on ra-
portoitu  ohjelmajohdolle  aina  kunkin  työvaiheen 
jälkeen,  jolloin  aito  kehittävän  arvioinnin  ote  on 
toteutunut  käytännössä  hyvin.  Arvioinnin  tulok-
set ovat olleet kunkin työvaiheen jälkeen hyödyn-
nettävissä  ohjelmassa,  ja  arvioinnin  aikana  esiin 
nousseita kehittämisehdotuksia on otettu käyttöön 
ohjelmatoiminnassa samantien.
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3. arvioinnin tulokset

3.1 ohjelman tavoitteiden toteutuminen

Arvioinnin yksi päätulos on, että Voimaa Vanhuu-
teen  -ohjelma  on  onnistunut  kokonaisuudessaan 
erinomaisen  hyvin.  Ohjelman  menestyksen  taus-
talla  on  merkittävänä  tekijänä  muun  muassa  se, 
että ohjelma onnistui tavoitteen asettelussaan. Oh-
jelman tavoitteet ovat olleet perusteltuja ja niiden 
taustalla on ollut aito tarve. Ohjelman tavoitteiden 
toteutumista  kysyttiin  arvioinnin  aikana  suorite-
tuissa  sähköisissä  kyselyissä.  Molemmilla  kysely-
kierroksilla osoittautui, että vastaajat kokivat tun-
tevansa  ohjelman  ja  sen  tavoitteet  erittäin  hyvin. 

Ohjelman tavoitteet eli ” Valtakunnallisen Voimaa 
vanhuuteen – terveysliikuntaohjelman tavoitteena 
on edistää kotona asuvien toimintakyvyiltään hei-
kentyvien  ikäihmisten  toimintakykyä  ja  itsenäis-
tä  selviytymistä,  ja  että  Voimaa  vanhuuteen  -oh-
jelman  tavoite  on  lisätä  iäkkäiden  lihasvoimaa  ja 
tasapainoa parantavaa liikuntaa” ovat olleet hyvin 
tuttuja,  mikä  on  edesauttanut  ohjelman  toteutta-
mista  laajemmin.  Valtaosa  kyselyyn  vastanneista 
oli sitä mieltä, että ohjelman tavoitteet ovat olleet 
selkeästi määriteltyjä.

Kuvio 5. Hanketoimijoiden näkemys ohjelmaa koskevista väittämistä, vertailu vuodet
2008-2009 (prosenttia vastaajista).

3. arvioinnin tulokset

Hanketoimijat: Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaa 
koskevien väittämien arviointi (kuvio 5 

loppuraportissa)

14 22 7

8

31

3

13

32

61

31

40

50

39

40

39

25

31

38

57

37

61

60

61

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteet ovat realistiset 
saavuttaa (10/08: N = 28)

Voimaa vanhuuteen -ohjelman keskeiset tavoitteet on 
onnistuttu saavuttamaan (10/09: N = 36)

Voimaa Vanhuuteen -ohjelman tavoitteet vastaavat 
iäkkäiden tarpeita (10/08: N = 13)

Voimaa Vanhuuteen -ohjelman tavoitteet ovat vastanneet 
iäkkäiden tarpeita (10/09: N = 35)

Voimaa Vanhuuteen -ohjelman tavoitteet ovat selkeästi 
määriteltyjä (10/08: N = 8)

Voimaa Vanhuuteen -ohjelman tavoitteet ovat olleet 
selkeästi määriteltyjä (10/09: N = 36)

(10/08: N = 15)

Tunnen Voimaa Vanhuuteen -ohjelman ja sen tavoitteet 
hyvin (10/09: N = 36)

1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei eri eikä samaa mieltä

4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä

Molemmilla kyselyker-
roilla vastaajat  koki-
vat tuntevansa ohjel-
man ja sen tavoitteet
erityisen hyvin. Tyyty-
väisyys esitettyihin 
väittämiin oli joko py-
synyt samalla tasolla 
tai lisääntynyt verrat-
tuna lokakuun 2008
tilanteeseen. Erityisen 
paljon (n. 35 %) tyyty-
Väisyys oli parantunut  
ohjelman keskeisten
tavoitteiden saavut-
tamiseen.
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Ohjelmakauden  aikana  tyytyväisyys  parantui 
ohjelman keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Peräti  yli  90  %  kyselyn  vastaajista  oli  sitä  mieltä, 
että  ohjelman  keskeiset  tavoitteet  on  onnistuttu 
saavuttamaan.  On  syytä  korostaa,  että  kyselyssä 
saadut tulokset ovat poikkeuksellisenkin myöntei-
siä  (ks.  tarkemmin  kuviot).  Ohjelma  onnistui  si-
ten monipuolisesti  tavoitteessaan  sekä edistämäl-
lä  ikäihmisten  terveysliikuntaa  koskevan  tiedon 
leviämistä että  lisäämällä  lihasvoimaa parantavan 
liikunnan määrää iäkkäässä väestössä. 

Edelleen kyselyssä hanketoimijat arvioivat oh-
jelman  kyvykkyyttä  vastata  yhteensä  yhdeksään 
tavoitealueeseen. Valtaosa vastaajista oli sitä miel-
tä,  että kaikilla osa-alueilla oli  tapahtunut myön-
teistä kehitystä ohjelman aikana. Ohjelman aikana 
oli  vastaajien  mielestä  tapahtunut  eniten  paran-
nusta  toimijoiden  ohjaus-  ja  neuvontataidoissa 
sekä  nykyisten  resurssien  käytön  tehostumisessa 
iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelussa. 

Kuvio 6. Hanketoimijoiden näkemys ohjelmaa koskevista väittämistä, vertailu vuodet
2008-2009 (prosenttia vastaajista).

Hanketoimijat: Miten ohjelma on kyennyt vastaamaan 
seuraaviin tavoitealueisiin tähän mennessä? ½ (kuvio 6 

loppuraportissa)

3

9

8

12

3

3

24

11

33

25

36

25

30

17

12

8

49

55

40

36

43

53

46

55

52

56

27

31

18

31

9

14

21

28

36

36

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(10/08: N = 33)

Iäkkäiden ihmisten tietämyksen lisääntyminen voima- ja 
tasapainoharjoittelun merkityksestä... (10/09: N = 36)

(10/08: N = 33)

Iäkkäiden ihmisten voima- ja 
tasapainoharjoittelumahdollisuuksien ja olosuhteiden …

(10/08: N = 33)

Nykyisten resurssien käytön tehostuminen iäkkäiden voima-
ja tasapainoharjoittelun järjestämisessä (10/09: N = 36)

(10/08: N = 33)

Toimijoiden ohjaus- ja neuvontataitojen kehittyminen 
(10/09: N = 36)

(10/08: N = 33)

Toimijoiden tiedon ja taidon lisääntyminen voima- ja 
tasapainoharjoittelusta (10/09: N = 36)

1 = Huonosti 2 = Välttävästi 3 = Kohtuullisesti 4 = Hyvin 5 = Erittäin hyvin

Kaikkiin tavoite-
aluisiin vastaami-
sessa on tapahtu-
nut myönteistä 
kehitystä. Eniten
parannusta koet-
tiin tapahtuneen
toimijoiden oh-
jaus- ja neuvonta-
taitojen kehitty-
misessä ja nykyis-
ten resurssien
käytön tehostu-
misessa iäkkäiden
voima- ja tasapai-
noharjoittelun jär-
jestämisessä.
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3.2 ohjelman ydintoimintojen, toimintaprosessien ja vaikutusten 
arviointi

Kuvio 7. Hanketoimijoiden näkemys ohjelmaa koskevista väittämistä, vertailu vuodet
2008-2009 (prosenttia vastaajista).

Ohjelmana  ydintoimintoja  ja  toimintaproses-
seja  sekä  vaikutuksia  arvioitiin  usean  keskeisen 
kysymyksen  kautta.  Ohjelman  ydintoimintoja 
ja  toimintaprosesseja  arvioitaessa  tarkasteltiin 
viestinnän  ja  koulutuksen  laatua  ja  tehokkuutta, 
paikallishankkeiden  sekä  niiden  sidosryhmien 
sitoutumista  ohjelmaan  sekä  ohjelmatoiminnan 
kriittisiä pisteitä. Lisäksi ydintoimintojen tarkaste-
luun kuului hyvien toimintamallien ja käytäntöjen 
analyysi.

Ohjelman	toimintamallista	tiedottaminen	
ja	asiakkaiden	tavoittaminen

Osana  ohjelmatason  viestintää  arvioinnissa  nos-
tettiin esiin asiakasnäkökulma, se miten asiakkaat 
on  tavoitettu  ohjelmatoimintaan  sekä  se,  miten 
toimintamallista  on  tiedotettu  kokonaisuudes-
saan.  Kohderyhmän  tavoittamisessa  ohjelman 
toimintakauden  aikana  hyödynnettiin  eniten 
kunnan  palveluksessa  olevia  lääkäreitä  tai  hoi-
tohenkilöstöä,  kunnan  kotihoitoa.  Lisäksi  asiak-

3. arvioinnin tulokset

Hanketoimijat: Miten ohjelma on kyennyt vastaamaan 
seuraaviin tavoitealueisiin tähän mennessä? 2/2 (kuvio 

7 loppuraportissa)

3

6

6

3

15

17

30

22

39

22

24

14

64

50

46

47

52

56

46

52

21

30

18

25

9

22

30

31

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(10/08: N = 33)

Lihasvoimaa parantavan liikunnan lisääntyminen iäkkäässä 
väestössä (10/09: N = 36)

(10/08: N = 33)

Uudenlaisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto 
iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan järjestämiseen ja 

testaamiseen (10/09: N = 36)

(10/08: N = 33)

Toimijoiden toteuttaman liikuntaneuvonnan ja ohjauksen 
lisääntyminen (10/09: N = 36)

(10/08: N = 33)

Iäkkäiden ihmisten voimaa ja tasapainoa parantavan 
toiminnan lisääntyminen (10/09: N = 35)

1 = Huonosti 2 = Välttävästi 3 = Kohtuullisesti 4 = Hyvin 5 = Erittäin hyvin

Vuonna 2009 hanketoi-
mijat olivat erityisen 
tyytyväisiä iäkäiden ih-
misten voimaa ja tasa-
painoa parantavan toi-
minnan lisääntymiseen.
Näiden neljän tavoite-
alueen osalta jonkin 
verran heikennystä oli
tapahtunut vain lihas-
voimaa parantavan lii-
kunnan lisääntymisessä 
iäkkäässä väestössä.
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kaita  tavoitettiin  myös  lehti-ilmoitusten  avulla. 
Ohjelmakauden  loppua  kohden  yhä  tärkeäm-
mäksi  asiakkaiden  tavoittamisessa  nousi  kunnan 
kotihoidon  henkilöstön  viestintä  ja  kunnan  lii-
kuntatoimen  kautta  viestiminen.  Nämä  kanavat 
korostuivat, kun paikallishankkeet olivat jo pääs-
seet hyvin käyntiin, ja tieto ja ymmärrys sisällöstä 
kasvoivat, samoin kuin kohderyhmän hyvät koke-
mukset toimintaan osallistumisesta. Myös sähkö-
posti, Internet ja kirje toimivat asiakkaiden tavoit-
tamisen  välineenä,  mutta  hieman  pienemmällä 
painoarvolla ja pienemmässä mittakaavassa. Mui-
ta tapoja tavoittaa asiakkaita olivat muun muassa 
ilmoitustaulut,  kansalaisopisto,  Valtiokonttori  ja 
Kela sekä aluekumppanuudet.

Kun tarkastellaan ohjelmaa medianäkökulmas-
ta,  voidaan  todeta,  että  ohjelmasta  ja  paikallis-
hankkeista tiedotettiin sidosryhmille valtakunnal-
lisen  kampanja-aineiston  avulla,  johon  kuuluivat 
muun muassa  tv-spotit  ja  laajalla  jakelulla eteen-
päin viestityt painetut tiedotteet. Ohjelma on tuot-
tanut  uutta  laadukasta  ja  monipuolista  aineistoa 
kuten esimerkiksi koulutusmateriaalia, tiedotteita, 
ohjeita, cd:itä, yleensä materiaalia mikä  jää pysy-
vään  käyttöön.  Kansallisella  tasolla  myös  Raha-
automaattiyhdistys  hoiti  tiedottamista  omille  si-
dosryhmilleen,  samoin  kuin  Liikuntatieteellinen 
Seura. Seudullisella ja paikallisella tasolla sairaan-
hoitopiirit  ja  paikallismedia  (tv,  radio,  Internet, 
lehdet) tiedottivat ohjelmasta omalta osaltaan. 

Lisäksi  kunnissa  erityisliikunnanohjaaja  viesti 
hankkeista eteenpäin osana alueen palvelutarjon-
taa. Lisäksi laaja kouluttajaverkosto voi jatkaa oh-
jelman  tavoitteiden  eteenpäin  viemistä  ohjelma-
kauden päättymisen jälkeenkin eri paikkakunnilla. 
Paikallishankkeilla  oli  myös  oma,  ohjelmatasolta 
jalkautettu velvoite viestiä toiminnastaan sekä sii-
hen saatu materiaalinen tuki. Hankkeiden toteut-
tajat  veivät  osaltaan  viestiä  eteenpäin  kokousten, 
koulutusten,  kurssien  ja  seminaarien  muodossa, 
ja tiedottivat hankeinfojen kautta kokonaisuudes-
ta  sekä  hankkeista.  Myös  niissä  kunnissa,  joissa 
hanke  eteni  laajojen  sidosryhmien  tietoisuuteen, 
hankkeiden edustajat kuuluivat ikääntyvien hyvin-
vointia edistävien neuvotteluryhmien toimintaan, 
ja  näin  viestivät  osaltaan  ohjelmatoiminnasta  ja 

hankkeen etenemisestä yhteistyötahoille. Kohtuul-
lisen pitkä ohjelmakausi osaltaan myös edisti  tie-
dottamista ja sanan leviämistä ohjelmatoiminnasta 
ja toi mukanaan luonnollisia yhteistyökumppanei-
ta. Kaikkiaan ohjelman ansioksi voidaan lukea se, 
että ikäihmisten liikunta saanut näkyvyyttä ja asi-
aa on tuotu suuren yleisön tietoisuuteen. Ohjelmaa 
voidaan  pitää  ”Valtakunnan  asiantuntijana”  75+ 
-ikäisten liikunta-asioissa. Ohjelma on kartuttanut 
ikäihmisten  liikuntaa  koskevaa  osaamista  moni-
puolisesti  esimerkiksi  koulutuksen,  viestinnän  ja 
sidosryhmäyhteistyön keinoin. Toisaalta ohjelman 
hankkeet  ovat  myös  itse  tuottaneet  näyttöön  pe-
rustuvaa  tietoa,  jota  voidaan  hyödyntää  esimer-
kiksi ehkäisevässä toiminnassa ja päätöksenteossa.  

Ohjelmatoiminnan	toteutus	

Onnistuneen  ohjelmatoiminnan  lähtökohtana  on 
innostunut  ja  ammattitaitoinen  ohjelmatiimi,  jo-
ka  on  motivoinut  ja  edesauttanut  sidosryhmiä  ja 
muokannut  ilmapiiriä  kentällä  aiempaa  myöntei-
semmäksi.  Tämä  ilmenee  siinä,  että  ikäihmisten 
liikunta on saanut arvostusta esimerkiksi päättäji-
en  ja muiden  toimijoiden piirissä,  ja  että  laajem-
min asenteet ovat myönteisempiä ikäihmisten voi-
ma-  ja  tasapainoharjoittelua  kohtaan.  Erityisenä 
saavutuksena voidaan pitää sitä, että ohjelmatiimi 
on  kyennyt  luomaan  korkeatasoisen  toimintako-
konaisuuden valtakunnallisesti. 

Arvioinnin aikana hanketoimijat vastasivat ky-
selyyn,  jossa  arvioitiin  muun  muassa  ohjelmatoi-
mintaa.  Arviot  ohjelmahenkilöstön  osaamisesta, 
ammattitaidosta,  sidosryhmäyhteistyöstä,  yhtey-
denpidosta  hankehenkilön  edustaman  hankkeen 
kanssa sekä ohjelmahenkilöstöltä saatuun tukeen ja 
ohjaukseen olivat erittäin myönteisiä. Arvioiduista 
osa-alueista  ohjelmassa  mukana  olevien  hankkei-
den verkottuminen keskenään sekä tiedonkulku ja 
kokemusten vaihto ohjelmassa olevien hankkeiden 
välillä jakoivat mielipiteitä siten, että alle puolet oli 
tyytyväisiä  ohjelmatoimintaan  näillä  osa-alueilla. 
Ohjelman haasteena on ollut kokemusten vaihto ja 
hyvien käytäntöjen levittäminen eri paikkakunnil-
la toimivien hankkeiden välillä.



14 voimaa vanhuuteen -ohjelman ulkoinen arviointi – loppuraportti

Ohjelmassa  on  keskitytty  kansalliseen  toimin-
taan,  mikä  on  ollut  perusteltua,  koska  ohjelma 
on  painottunut  vahvasti  hyvin  operationaaliseen 
toimintaan  paikallisissa  hankkeissa.  Kun  hanke-
toimijoilta kysyttiin arviota ohjelman kansainväli-
sestä  toiminnasta, yli 80 % vastaajista eivät olleet 
tyytymättömiä  eikä  tyytyväisiä.  On  ilmeistä,  että 
suurin osa hanketoimijoista ei ole kaivannut ohjel-
maan kansainvälistä toimintaa.

Voimaa	Vanhuuteen	–	ohjelma-	ja	
hanketoiminnan	merkitys	

Arvioinnin  näkökulmasta  yksi  keskeinen  kysy-
mys  ohjelmatoiminnalle  oli  tarkastella  sitä,  mitä 
ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoittelussa olisi 
tapahtunut  kansallisella  ja  paikallistasolla  ilman 
ohjelmaa.  Siten  arvioitiin  ohjelman  tuottamaa 
merkitystä  ja  lisäarvoa.  Hankkeiden  toteutuksen 
onnistuneisuutta  ja  merkitystä  alueilla  arvioitiin 
10  osa-alueen  avulla.  Näitä  olivat  näkemykset 
projektinhallintataidoista,  henkilöstön  riittävästä 
kokemuksesta  hankkeen  läpiviemiseksi,  hankkei-
den  tavoitteiden  realistisuus  ja  henkilöresurssien 
riittävyys,  viestintä  ja  tiedottaminen,  iäkkäiden 
kohderyhmän  tavoittaminen,  vuorovaikutus  ja 
yhteydenpito  keskeisten  sidosryhmien  kanssa  se-
kä  uusien  ja  pysyvien  toimintamallien  luominen 
hankkeissa.

Yksi  selkeä  kansallisen  tason  tulos  on,  että 
Voimaa  Vanhuuteen  -ohjelma  hankkeineen  on 
käynnistänyt  toimintaa,  mikä  muuten  olisi  saat-
tanut jäädä kokonaan toteutumatta tai toteutunut 
pienemmässä  mittakaavassa.  Samalla  ohjelma  on 
tuonut  lisää  laatua  ja  toiminnan  määrää  ikäänty-

neiden  liikuntapalveluiden  kehittämiseen.  Laa-
dun  lisääntyminen  olisi  voinut  tapahtua  ilman 
ohjelmaakin, mutta todennäköisesti ei kuitenkaan 
ohjelmatoiminnan  mahdollistaneissa  volyymeis-
sä.  Ohjelmatoiminta  on  myös  osaltaan  tukenut 
olemassa  olevan  liikuntaklusterin  työtä  kunnissa 
ja kaupungeissa ja vahvistanut osaamista ja tieto-
taitoa ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoittelun 
merkityksestä ja sisällöistä. 

Lisäksi ohjelmatoiminta on osaltaan luonut uu-
sia  toimintamalleja  ja  yhteistyömuotoja  paikalli-
sesti, joita on jokseenkin onnistuneesti jalkautettu 
hankkeiden  kautta.  Ohjelmatoiminta  on  osaltaan 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistänyt pal-
veluiden  ketjutusmahdollisuutta  kunnissa,  kun 
toimijoiden  määrä  on  lisääntynyt.  Kunnat  voivat 
luontevasti  jakaa  lisääntyvää  palvelutaakkaansa 
myös  kolmannen  sektorin  toimijoiden  kautta,  ei 
pelkästään yksityisen sektorin kanssa, jossa toimi-
joita on vielä varsin vähän. Kun tarkastellaan toi-
mintaa  laajemmin  ikääntyneiden  kohderyhmän 
näkökulmasta,  voidaan  todeta,  että  ohjelma  on 
aktivoinut  laajasti  toimintansa  piiriin  kohderyh-
mään kuuluneita iäkkäitä.

Kun  tarkasteltiin  hankkeiden  toteutusta  han-
ketoimijoiden näkökulmasta, voidaan todeta, että 
henkilöstö  itse  koki  hankkeille  asetut  tavoitteet 
realistisina ja niiden toteutumisen mahdollisuudet 
erittäin  hyvinä  tai  jokseenkin  hyvinä  (97  %)  heti 
ohjelmakauden alusta saakka. Hyväksi tai jokseen-
kin  hyväksi  koettiin  myös  henkilöstöresurssien 
riittävyys hankkeen toteuttamisessa (67 %). Myös 
uudet  toimintamallit  olivat  tekijä,  jonka  osalta 
hankehenkilöstö  ilmaisi  tyytyväisyyttään,  reilusti 
yli puolet vastaajista koki näitä  saadun aikaiseksi 
erittäin hyvin tai jokseenkin hyvin (82 %).

3. arvioinnin tulokset
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Ohjelmakauden  käynnistyessä  hankehenkilöstön 
tyytymättömyys  kohdentui  erityisesti  vuorovai-
kutukseen  kunnan  ja  alueen  päättäjien  kanssa. 
Hankkeiden  alkuvaiheessa,  kun  sidosryhmillä  ei 
vielä ollut tarkkaa tietoa hankesisällöistä, sitoutu-
minenkin  oli  haasteellista,  samoin  kunkin  tahon 
oman  roolin  löytäminen  laajassa  kokonaisuudes-
sa. Ohjelmakauden edetessä, tiedon ja ymmärryk-
sen, sekä kohderyhmän kokemusten myötä, myös 
päättäjien  sitoutumisen  aste  nousi.  Tämä  tietysti 
vaihteli kunnittain, jossain päästiin kaikkia tyydyt-
tävään yhteistyöhön, toisissa taas sitoutuminen jäi 
vähäisemmäksi. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna 
tyytyväisyys  hankkeiden  toteutukseen  lisääntyi 
ohjelmakauden kuluessa, tyytyväisten määrissä oli 
tapahtunut kasvua yhteensä 9 osa-alueen kohdal-
la. Kautta  linjan enemmistö hanketoimijoista ko-
ki, että heidän paikkakuntansa hanke on kyennyt 

Kuvio 8. Hanketoimijoiden näkökulma hankkeen toteutuksesta, syksy 2009 (N=33, prosenttia vastaajista).

hyvin edistämään Voimaa Vanhuuteen -ohjelman 
päämäärää toimintakauden aikana. Tästä voidaan 
vetää  se  johtopäätös,  että yleinen  tyytyväisyys on 
lisääntynyt  ohjelmakauden  aikana  samalla  kun 
tieto  ja  ymmärrys  ohjelmatoiminnan  tavoitteista 
ja käytännöistä on myös lisääntynyt. 

Sidosryhmien  näkökulmasta  yhteistyö  han-
ketoimijoiden  kanssa  alueilla  oli  sujunut  hyvin: 
siihen oltiin ohjelman loppukaudella erittäin tyy-
tyväisiä (75 % vastaajista samaa mieltä väittämän 
kanssa).  Sidosryhmät  kokivat  myös,  että  hanke-
henkilöstö eri puolilla Suomea on ammattitaitois-
ta ja osaavaa (78 % vastaajista täysin samaa mieltä 
väittämän kanssa). Yhtenä merkittävänä tuloksena 
voidaan pitääkin hankehenkilöstön motivoitunei-
suutta oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen 
ohjelmatoiminnan edistämisessä. 

Hanketoimijoiden näkökulma  
hankkeen toteutuksesta (N = 32-33)

(kuvio 8 loppuraportissa)
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Kriittisimmin  sidosryhmävastaajat  suhtautuivat 
omaan  panostukseensa  hankkeen  suunnittelun 
osalta,  mikä  onkin  ymmärrettävää,  koska  sidos-
ryhmät  eivät  sinällään  suunnitelleet  hankkeita  ja 

Kuvio 9. Sidosryhmien näkökulma hankkeen toteutuksesta, syksy 2009 (N=75-78, prosenttia vastaajista).

niiden  etenemistä,  vaan  johtoryhmissä  toimivat 
olivat  hanke-  ja  toimintatapojen  kehittämistä  tu-
kevien organisaatioiden ja järjestöjen edustajia.

3.3 toimintamallin toimivuuden arviointi

Ohjelman  toimintamallia  tarkasteltiin  arvioin-
nissa  ohjelma-  ja  hanketoimijoiden,  ikääntyvien 
kohderyhmän  ja  toiminnan  kannalta  keskeisten 
sidosryhmien näkökulmasta. Sidosryhmien näkö-
kulmaa tarkasteltiin sekä valtakunnallisella (RAY, 
ministeriöt, muut kansallisen  tason  toimijat)  että 
paikallisella  tasolla.  Keskeisenä  näkökulmana  oli 
tarkastella ohjelma- ja hanketoiminnan tuottamaa 
hyötyä kullekin taholle, sekä sitä, mitä mahdollista 
lisäarvoa on saatu aikaiseksi ohjelma- ja hanketoi-
minnan  toiminnan  myötä.  Lisäarvo  määriteltiin 
tässä  tapauksessa  sellaiseksi  tuotteeksi,  tuotteeksi 
tai vaikutukseksi, jota ei osattu ennakkoon määri-
tellä  tai  odottaa,  eli  ei-suunniteltu-vaikutus,  joko 
positiivinen  tai  negatiivinen,  minkä  ohjelmatoi-
minta on tuottanut. 

Hankkeiden	tavoitteiden	saavuttamiseen	
vaikuttaneet	tekijät

Ohjelma-  ja  hanketoimijoilta  sekä  sidosryhmiltä 
kysyttiin arvioinnin aikana kultakin  taholta erik-
seen haastatteluissa ja kyselyissä, mitkä ovat niitä 
keskeisiä tekijöitä, jotka toisaalta edistäneet ja toi-
saalta taas heikentäneet tavoitteiden saavuttamista. 

Hanketoimijoiden  näkökulmasta  tavoitteiden 
saavuttamista ovat edistäneet selkeästi projektityön 
ja  projektinhallintaan  liittyvät  tekijät,  kuten  hyvin 
suunnitellut hankkeet,  selkeät,  realistiset  tavoitteet 
ja  myös  ohjelmatiimiltä  tulleet  valmiit  työkalut 
hankkeiden  edistämiseen.  Ohjelman  etenemises-
sä  on  ydintoimintoja  tuettu  ennakkoluulottomalla 
ja  kokeilevalla  työotteella.  Ydintoimintoja  varten 

3. arvioinnin tulokset
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yhteistyöhankkeista (N = 75-78)
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hankkeiden  vastuuhenkilöt  ovat  saaneet  valmiin 
materiaalin käyttöönsä. Nämä materiaalit, työkalut, 
seuranta- ja raporttipohjat takasivat sen, että kaik-
ki hankkeet ovat toimittaneet vertailukelpoista tie-
toa ja taas toisaalta hankkeiden vastuuhenkilöiden 
aikaa on voitu käyttää  itse kohderyhmän  ja sidos-
ryhmien kanssa tehtävään työhön. Myös ohjelman 
järjestämä koulutus on ollut hyvin  suunniteltua  ja 
jaksotettua  hanketoiminnan  etenemiseen.  Lisäksi 
hanketoimijat kokivat, että hankkeiden ohjausryh-
mät  yhteistyöverkostoineen  ja  muut  paikalliset  si-
dosryhmät ovat omalla panoksellaan edistäneet ta-
voitteiden saavuttamista osana verkostoyhteistyötä.

Hanketoimijoiden  näkökulmasta  tavoitteiden 
saavuttamista  heikentäneitä  tekijöitä  ovat  olleet 
kohderyhmään liittyviä tekijöitä, itse projektimuo-
toisen  työskentelyn  opetteluun  liittyviä  tekijöitä 
sekä  yhteistyöhön  liittyviä  asenteellisia  tekijöitä. 
Kohderyhmän osalta koettiin varsinkin ensimmäi-
sissä pilottihankkeissa, että tietyillä paikkakunnil-
la iäkkäiden kynnys lähteä mukaan toimintaan oli 
varsin korkea. Myös harvempaan asutuilla alueil-
la  pitkät  etäisyydet  ja  kuljetuksen  puute  nousivat 
esteeksi  osallistua.    Projektihallinnassa  erityisesti 
viestintä,  vuorovaikutus  ja  tiedotus,  jotka  olivat 
kunkin  hankevastaavan  vastuulla  paikkakunnal-
la, koettiin  tietyillä paikkakunnilla haasteelliseksi 
valmiista  materiaaleista  huolimatta.  Suurimmat 
haasteet olivat kuitenkin asenneilmastossa: ikään-
tyneiden  ennaltaehkäisevän  liikuntatoiminnan 
tärkeyttä  ei  vielä  ymmärretä,  ja  eri  tahojen  yh-
teistyön  käynnistäminen  asennekasvatuksella  vie 
aikansa.  Samaan  ei-ymmärtävään  asenteeseen 
törmättiin kohderyhmän omaisten joukossa, joilta 
etenkin kaivattiin tukea toiminnalle jo käytännös-
sä kuljetuksiin osallistumisessa.

Sidosryhmien  näkökulmasta  hankkeiden  ta-
voitteiden saavuttamista edistänyt tekijä oli selke-
ästi  ohjelma-  ja  hanketoiminnan  tarvelähtöisyys. 
Iäkkäiden  ennaltaehkäisevä  liikunta  on  aiheena 
hyvin  ajankohtainen  ja  tärkeä,  joten  sidosryhmi-
en  vastauksissa  ei  näkynyt  asennehaastetta,  jota 
hanketoimijat  toivat  esiin  omassa  toiminnassaan. 
Ohjelmatoiminta  hankkeineen  koettiin  tärkeäk-
si  ja  sen  toteuttamiseen  oli  sitouduttu  laajasti  eri 
tahoilla. Lisäksi hankkeiden tavoitteiden saavutta-
mista edistäneet tekijät liittyivät projektihallintaan 
ja  osaamiseen,  ohjelmatason  hyvään  koordinoin-
tiin  ja  tiedottamiseen.  Myös  näkyvyyttä  etenkin 
paikallismedioissa  kiiteltiin.  Lisäksi  sidosryhmät 
nostivat myös osaltaan esiin ohjelma- ja hanketa-
solla  laajan  ja  moniammatillisen  yhteistyön  mui-
den toimijoiden kanssa.

Hankkeiden  tavoitteiden  saavuttamista  hidas-
taneet  tekijät  sidosryhmien  näkökulmasta  liit-
tyivät  hankkeiden  asemointiin  ja  priorisointiin 
kaupungeissa  ja  kunnissa:  miten  saada  resursseja 
allokoitua  tärkeälle  hankkeelle  hankeviidakkoko-
konaisuudessa? Yksittäinen,  joskin hyvä  ja  tarve-
lähtöinen hanke, hukkuu kiireessä varsinkin isois-
sa kaupungeissa muiden hankkeiden ja projektien 
sekaan. Muuten sidosryhmät nostivat hankkeiden 
tavoitteiden  saavuttamista  heikentäneinä  tekijöi-
nä  esiin  samoja  seikkoja  kuin  hanketoimijatkin: 
heikkoa  sitoutumista,  kohderyhmään  liittyviä 
käytännön  ongelmia  (kuljetukset,  tulevaisuudes-
sa  maksukyky)  sekä  asenteelliset  ennakkoluulot 
iäkkäiden liikuntaa kohtaan. Sidosryhmien näke-
mykset olivat hanketoimijoita hieman kriittisem-
mät ohjelman päämäärän saavuttamisesta syksyllä 
2009.
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Toimintamallin	hyödyt	ja	haitat	ohjelma-	ja	
hanketoimijoiden	näkökulmasta

Ohjelma-  ja  hanketoimijat  molemmilla  tahoilla 
kokivat  toiminnasta  saamansa  hyödyt  jokseen-
kin  samanlaisiksi.  Oma  osaaminen  oli  kehittynyt 
monella  tavalla  uusien  haasteiden  edessä:  pro-
jektimuotoinen  työskentely  oli  tuonut  mukanaan 
projektinhallintaitoja,  tiimityön  sekä  osalla  myös 
esimiestyön  taitoja,  viestintätaitoja  ja  kommu-
nikointitaitoja  erilaisten  intressi-  ja  sidosryhmi-
en  kanssa.  Lisäksi  oma  ammatillinen  osaaminen 
ikääntyvien  kohderyhmän  osalta  oli  syventynyt, 
tieto  ja  ymmärrys  voima-  ja  tasapainoharjoitte-
luun  oli  lisääntynyt,  mutta  sen  myötä  myös  ylei-
nen osaaminen ja kiinnostus gerontologiaan. Oma 
näkemys myös kansallisen tason toiminnasta, toi-
mijakentästä  ja yhteistyöverkostoista oli  laajentu-
nut  etenkin paikallishankkeista vastuussa olevien 
joukossa.

Erittäin  merkittävänä  tuloksena  voidaan  pitää 
ohjelma-  ja  hankehenkilöstön  innostuneisuutta 
ja  motivoituneisuutta  kehittää  omaa  osaamistaan 

Kuvio 10. Hanketoimijoiden (N=33) ja sidosryhmien näkemykset VV-ohjelman päämäärän edistämisestä 
hankkeissa, syksy 2009 (N=75-78). Prosenttia vastaajista.

kyetäkseen  entistä  paremmin  vastaamaan  ohjel-
man  ja väestön  ikääntymisen mukanaan  tuomiin 
haasteisiin.  Voidaankin  todeta,  että  ohjelma-  ja 
hanketoiminta  sai  aikaan  toimijoidensa  keskuu-
dessa  positiivisen  kierteen,  mikä  voimistui  ohjel-
makauden aikana ja toi mukanaan intoa ja innos-
tusta  itse  työn  sisältöön  ja  vaikutti  myös  uusien 
toimintamallien kehittymiseen.

Toimintamalliin  sisäänrakennettuina  haittoina 
hankkeiden  vastuuhenkilöt  kokivat  ohjelmakau-
den  aikana  työn  yksinäisyyden  ja  ajankäyttöön 
liittyvät haasteet. Vastuuhenkilöt hoitivat hankkei-
ta kokonaisuuksina,  jolloin  itse  liikunta-  tai kou-
lutusryhmien vetäminen oli yksi osa  laajaa  työtä. 
Muita  tehtäviä  oli  hankesuunnittelu-  ja  hallinto, 
raportointi,  viestintä,  vuorovaikutus  ja  yhteyden-
pito  sidosryhmiin.  Kaikkeen  tähän  hankkeiden 
vastuuhenkilöt saivat tukea ohjelmajohdolta, mut-
ta nämä uudenlaiset haasteet vaativat myös opet-
teluaikaa. Kuitenkin ohjelmakauden loppupuolella 
myös näiden tekijöiden osalta oltiin omaan työhön 
tyytyväisiä, uusia  taitoja oli opittu sekä sisäistetty 
projektimuotoinen toimintamalli. 

3. arvioinnin tulokset

Missä määrin edustamasi hanke on edistänyt Voimaa Vanhuuteen-
ohjelman päämäärää ”kotona asuvan iäkkään väestön 

toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja elämänlaadun 
parantaminen”

(kuvio 10 loppuraportissa)
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Toimintamallin	hyödyt	ja	haitat	
kohderyhmän	eli	iäkkäiden	näkökulmasta

Kun  tarkasteltiin  ohjelman  toimintamallia 
paikallishankkeineen  iäkkäiden  näkökulmasta, 
hyötyjen  voidaan  todeta  kohdentuneen  yksilön 
näkökulmasta  parantuneeseen  elämänlaatuun  ja 
fyysisiin hyötyihin sekä iäkkäille tarjottavien pal-
veluiden  näkökulmasta  palvelurakenteen  kehitty-
miseen,  millä  puolestaan  voidaan  nähdä  olevan 
aitoa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mikäli  toi-
minta saavuttaa ja jopa ylittää volyymiltään kriit-
tisen massan.

Yksilötasolla  vaikutukset  näkyivät  pääosin 
liikuntaan  innostumisena,  mikä  toi  mukanaan 
useassa  tapauksessa  myös  uudenlaista  osaamista 
liikkumisessa.  Voima-  ja  tasapainoharjoittelua  ei 
kohderyhmässä oltu tässä määrin tehty aiemmin, 
ja  esimerkiksi  osa  iäkkäistä  ohjelmatoimintaan 
osallistuneista  oli  ohjelman  myötä  ensimmäistä 
kertaa punttisalilla. Uuden oppimisen ja säännöl-
lisen liikuntaharrastuksen myötä myös sosiaalinen 
kanssakäyminen  oli  lisääntynyt  kohderyhmän 
parissa,  mikä  heijastui  osaltaan  myös  mielialan 
kohoamisena  ja  elämänhallinnan  tunteen  lisään-
tymisenä. Selkeästi parantunut fyysinen kunto hel-
potti kohderyhmän selviytymistä arjen haasteissa. 
Fyysisen  kunnon  parantuminen  näkyi  lihasvoi-
man  lisääntymisenä  ja  kehon  hallinnan  parantu-
misena.  Myös  muuhun  liikuntatoimintaa  osallis-
tuminen aktivoitui voima- ja tasapainoharjoittelun 
aloittamisen  myötä,  uteliaisuus  liikuntaa  kohden 
kasvoi ylipäätään. Tämä puolestaan toi mukanaan 
kiinnostusta oikeaoppiseen,  liikkumista  tukevaan 
ravitsemukseen. Voidaankin sanoa, että hanketoi-
minnan yksilötason vaikutukset olivat jokseenkin 
kokonaisvaltaisia hyvinvointiin kohdistuvia vaiku-
tuksia kohderyhmän osalta.

Iäkkäiden  palveluihin  kohdentuvia  hyötyjä 
voidaan tarkastella  laajemmin palvelurakenteisiin 
kohdistuvina  hyötyinä.  Ohjelmatoiminta  paikal-
lishankkeineen on luonut uusia tuotteita ikäänty-
vien  liikuntakentälle,  nämä  tuotteet  ovat  valmii-
ta,  mutta  juurruttaminen  on  kesken.  Tuotteiden 
osalta aika näyttää, mikä taho  ja ketkä ottavat ne 
omakseen, syntyykö toiminnan myötä uusia yrit-
täjiä näitä tuotteita kehittämään ja edistämään, vai 

jäävätkö  ne  kunnan  mahdollisesti  aktivoitavaksi 
tuotteiksi.  Kuitenkin  kun  nostetaan  esiin  se,  että 
liikuntatarjonta  on  lisääntynyt  Voimaa  Vanhuu-
teen – ohjelmatoiminnan myötä eri puolilla maa-
ta, ja samalla ikääntyvien liikuntaolosuhteisiin eli 
tiloihin  ja  paikkoihin  on  myös  alettu  kiinnittää 
huomiota,  voidaan  olettaa,  että  juurtumistakin 
tapahtuu. Ohjelma- ja hanketoiminnalla on luotu 
mahdollisuus  iäkkäiden  omaehtoista  selviytymis-
tä tukevaan toimintaan myös liikuntatoimessa, eli 
nk. ehkäisevään toimintaan, millä on oma arvonsa 
laajassa  palvelukokonaisuudessa.  Lisäksi  se,  että 
hanketoiminta on tuonut iäkkäät liikuntaryhmänä 
näkyväksi laajasti eri puolilla maata omana kohde-
ryhmään, on arvokasta. Voidaan olettaa, että voi-
ma- ja tasapainoharjoittelun lisääntymisen myötä 
ikääntyvien muiden palveluiden tarve vähenee.

Kohderyhmään  kohdistuneita  haittoja  oli  vai-
kea  määritellä,  yleisesti  ottaen  hanketoiminnasta 
ei  voitu  nähdä  olleen  haittoja  iäkkäille.  Riskeinä 
sen sijaan nostettiin esiin pelko toiminnan jatku-
mattomuudesta,  siitä  että  hyvin  alkanut  liikunta-
harrastus  loppuu  ohjelmakauden  loppuessa.  Jat-
koryhmistä  keskusteltaessa  nousi  esiin  Voimaa 
Vanhuuteen  -ohjelman  hanketoiminnan  kustan-
nukset:  osallistuminen  ohjelman  alaisuudessa  lii-
kuntaryhmään  on  ollut  kohderyhmälle  ilmaista, 
mutta  jatkossa,  mikäli  toiminta  jatkuu,  toiminta 
on  todennäköisesti  maksullista.  Riskinä  on,  että 
kohderyhmä  ei  ole  valmis  maksamaan  osallistu-
misesta, mikä aiemmin on ollut heille ilmaista.

Toimintamallin	hyödyt	ja	haitat	
sidosryhmien	näkökulmasta

Ohjelma- ja hanketoiminnasta kysyttiin myös hyö-
tyjä ja haittoja myös sidosryhmien näkökulmasta. 
Tässä  esitellyt  näkökulmat  ovat  paikallishankkei-
den sidosryhmäkyselyiden tuloksia. Sidosryhmillä 
tarkoitettiin  hankkeiden  ohjausryhmiä  ja  muita 
paikallisia ja alueellisia yhteistyötahoja.

Sidosryhmien  näkökulmasta  hyöty  kullekin 
toimijalle  (yksilölle  työntekijänä)  oli  ollut  oman 
osaamisen  ja  ammattitaidon  kehittymistä,  erityi-
sesti  lisääntynyttä  tietoa  ja  perehtymistä  ikäänty-
vien  terveysliikuntaan  ja  sen  vaikutuksiin.  Tästä 
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uuden  tiedon  oppimisesta  oli  koitunut  ajatuksia 
ja  ideoita  yleensä  terveysliikunnan  edistämiseen 
sekä  muidenkin  kohderyhmien  osalta  uusia  aja-
tuksia  ennaltaehkäisevään  työhön.  Samalla  kun 
ammatillinen osaaminen oli kehittynyt, myös uu-
dessa  verkostossa  toimimisesta  oli  saatu  hyötyä: 
verkoston kautta oli saatu työkaluja koulutukseen, 
omaksuttu uuden teknologian mahdollisuuksia ja 
opittu konkreettisesti käyttämään uusia laitteita ja 
ohjelmia työn tukena. Ohjelmatoiminta oli herät-
tänyt parhaassa tapauksessa kehittämismyönteisen 
asenteen:  omia  työnteon  tapoja  oli  alettu  muok-
kaamaan uuden oppimisen myötä. Sidosryhmäky-
selyssä nousi esiin myös se, että moniammatilliset 
verkostot asettavat toimijoilleen osaltaan haasteita, 
joskin työskentely ja yhteiset saavutukset saattavat 
olla sitäkin vaikuttavampia.

Hyödyt  sidosryhmien  organisaatioille  olivat 
puolestaan  hyötyjä,  jotka  ovat  linkitettävissä  yk-
silötason  saamiin  hyötyihin:  uudet  toimintatavat 
ovat juurtuneet niitä omaksuneiden kautta sidos-
ryhmäorganisaatioihin  ja  parhaassa  tapauksessa 
muuttaneet  toimintaa  rakenteiden  tasolla.  Sidos-

ryhmien haastatteluissa nousi  esiin myös organi-
saation  toiminnan  terävöityminen  uusien  ideoi-
den  ja  ajatusten,  sekä  ohjelman  myötä  käyttöön 
otettujen  työkalujen  myötä.  Laajin  vaikutus  on 
kuitenkin ehkä tapahtunut sidosryhmien asenteis-
sa  organisaatiotasolla:  kohderyhmän  paremman 
ymmärryksen  ja  osaamispääoman  kasvamisen 
myötä  myös  yleinen  kehittämismyönteisyys  on 
kasvanut.  Sidosryhmät ovat myös verkostoituneet 
uusien tahojen kanssa, jolloin osaaminen ja uusin 
tieto ovat myös levinneet verkostoissa ja näin osal-
taan edistänyt kehitystä  tukevaa  ilmapiiriä. Useat 
saman  teeman  edistämiseksi  toimivat  hankkeet 
saavat  yhdessä  muutoksia  aikaiseksi  laajemmalti-
kin kuin vain omassa piirissään.

Sidosryhmien edustajat nostivat esiin resurssi-
en  puutteen,  kun  kysyttiin  hankkeesta  koituneita 
haittoja.  Suurin  osa  vastaajista  ei  kuitenkaan  ko-
kenut  haittoja  olleen  lainkaan,  mutta  eri  tahojen 
ajankäyttö  hanketyöhön  sekä  yhteistyömuodot 
ja  vastuualueet  eri  toimijoiden  kesken  oli  osassa 
hankkeita ollut epäselvää.

4. arvioinnin johtopäätökset
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4. arvioinnin johtopäätökset

suunnitteluun  heti  alkuvaiheessa.  Jotta  kunnista 
saataisiin heti toiminnan alusta lähtien kaikki kes-
keiset tahot, tulisikin muodostaa yhteinen kaikkia 
tahoja osallistava ja sitouttava prosessi. Näin toteu-
tuisi ohjelmatoiminnan strategisempi verkostoitu-
minen.

Kun tarkastellaan toimintaa laajemmin ikäänty-
neiden kohderyhmän näkökulmasta, voidaan tode-
ta, että ohjelma on aktivoinut  laajasti  toimintansa 
piiriin  kohderyhmään  kuuluneita  iäkkäitä.  Koh-
deryhmän,  eli  iäkkäiden  näkökulmasta  voidaan 
todeta,  että  toimintaan  osallistuneiden  yksilöiden 
tasolla vaikutukset ovat parhaassa tapauksessa elä-
mänhallinnan tunteen ja voimaantumiseen kohdis-
tuvia positiivisia vaikutuksia.  Uudenlaisten liikun-
tamuotojen  oppiminen  ja  uudet  verkostot  tuovat 
osaltaan sisältöä elämään, ja lihaskunnon kohene-
minen  ja  tasapainoharjoittelun  mukanaan  tuoma 
liikkumisen  varmuus  avartavat  elämänpiiriä  enti-
sestään. Voidaan kuitenkin esittää kysymys, että jos 
yksi liikuntaryhmään osallistumisen keskeinen te-
kijä oli oma aktiivisuus, onko juuri se kohderyhmä 
tavoitettu,  jota alun perin  lähdettiinkin tavoittele-
maan?  Vai  muodostuiko  ensimmäisten  joukko  jo 
ennalta aktiivisista iäkkäistä, jotka eivät välttämättä 
lähtökohtaisesti tätä toimintaa tarvinneet? Toisaal-
ta voidaan nähdä, että nämä ensimmäiset aktiivi-
set ovat osaltaan  toimineet nk. muutosagentteina, 
jotka ovat vieneet sanomaa eteenpäin ja aktivoineet 
osaltaan kohderyhmään kuuluvia mukaan.  On il-
meistä, että tulevaisuudessa ohjelmalla on edelleen 
haasteena  se,  että  ohjelmatoiminta  saavuttaa  ne 
ikäihmiset, jotka eniten hyötyisivät liikunnasta.

Mitkä  sitten  ovat  olleet  Voimaa  Vanhuuteen  – 
ohjelman  menestystekijöitä?  Ohjelma  paikallisine 
hankkeineen on generoinut uudenlaista yhteistyö-
tä monella alueella, joskin polku on ollut ulkopuo-
liselle  toimijalle  varsinkin  ohjelman  alkukaudella 
raskas.  Paikallishankkeet  ovat  kuitenkin  vaikeissa 
tilanteissa  saaneet  tukea  ohjelmatason  toimijoilta 
sekä vertaisverkostosta muilta hankevastaavilta eri 
puolilta  Suomea,  jolloin  nk.  kuolemanlaaksot  on 
ylitetty  yhteisvoimin.  Toisaalta  arvioinnissa  ilme-
ni,  että  kokemusten  vaihto  eri  puolilla  toimivien 

Kaikkiaan  myönteisten  kokonaisarvioiden  taus-
talla osaltaan lienee vaikuttamassa se, että Voimaa 
Vanhuuteen  -ohjelmalle  oli  selvä  tarve  olemassa. 
Ohjelmassa tehty kehittämistyö on koettu hyödyl-
liseksi  ja  tarpeita  vastaaviksi.  Myös  ohjelman  ta-
voitteiden selkeys on ollut vaikuttamassa ohjelman 
onnistuneisuuteen.  Ohjelmaan  sisäänrakennettu 
sosiaalisuus  yhteisten  liikuntaryhmien  myötä  on 
osaltaan myös motivoinut ikäihmisiä ja antanut ai-
dosti voimaa vanhuuteen.

Yksi selkeä kansallisen tason tulos on, että Voi-
maa Vanhuuteen -ohjelma hankkeineen on käyn-
nistänyt  toimintaa,  mikä  muuten  olisi  saattanut 
jäädä  kokonaan  toteutumatta  tai  toteutunut  pie-
nemmässä mittakaavassa. Samalla ohjelma on tuo-
nut lisää laatua ja toiminnan määrää ikääntyneiden 
liikuntapalveluiden kehittämiseen. Laadun  lisään-
tyminen olisi voinut  tapahtua  ilman ohjelmaakin, 
mutta  todennäköisesti  ei  kuitenkaan  ohjelmatoi-
minnan  mahdollistaneissa  volyymeissä.  Ohjelma-
toiminta on myös osaltaan tukenut olemassa olevan 
liikuntaklusterin työtä kunnissa ja kaupungeissa ja 
vahvistanut  osaamista  ja  tietotaitoa  ikääntyvien 
voima-  ja  tasapainoharjoittelun  merkityksestä  ja 
sisällöistä. 

Lisäksi ohjelmatoiminta on osaltaan luonut uu-
sia  toimintamalleja  ja  yhteistyömuotoja  paikalli-
sesti, joita on jokseenkin onnistuneesti jalkautettu 
hankkeiden  kautta.  Ohjelmatoiminta  on  osaltaan 
yhdessä  muiden  toimijoiden  kanssa  palveluiden 
ketjutusmahdollisuuden  kunnissa,  kun  toimijoi-
den  määrä  on  lisääntynyt.  Kunnat  voivat  luonte-
vasti jakaa lisääntyvää palvelutaakkaansa myös kol-
mannen sektorin toimijoiden kautta, ei pelkästään 
yksityisen sektorin kanssa, jossa toimijoita on vielä 
varsin  vähän.  Voidaan  kuitenkin  esittää  kysymys, 
ovatko kaikki keskeiset, teeman kannalta oleelliset 
tahot mukana paikallistason verkostoissa? Verkos-
toissa tulisi olla mukana sosiaali- ja terveystoimen 
sekä liikuntatoimen ohella myös palveluliikenteen 
suunnittelijat  ja  tilakäytöstä  vastaavat  tahot  sekä 
muut  keskeiset  avainhenkilöt.    Kunnissa  esimer-
kiksi  haasteeksi  nousseita  tila-  ja  kuljetusratkai-
sujen  toimijat  tulisikin  ottaa  mukaan  toiminnan 
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hankkeiden  välillä  koettiin  hanketoimijoiden  pii-
rissä riittämättömäksi. 

Ohjelman  yksi  menestystekijä  on  myös  ollut 
hankkeiden  vastuuhenkilöiden  ja  vertaisohjaaji-
en  tietotason  ja  ammatillisen  osaamisen  lisäänty-
minen  ja  syventyminen  hanketoiminnan  kautta. 
Monet  hankevetäjät,  jotka  tulivat  asemaansa  hy-
vinkin  käytännön  läheisestä  työstä,  saivat  ohjel-
matoiminnasta  ja  paikallishankkeen  johtamisesta 
uudenlaista ammatillista haastetta, johon he myös 
halukkaasti tarttuivat. Sama koskee jossain määrin 
myös ohjelmatason toimijoita. Ohjelman ja paikal-
lishankkeiden  toiminta  onkin  ollut  hyvin  henki-
löriippuvaista,  mikä  on  riski  ohjelmatoiminnalle. 
Tämä konkretisoituu  tilanteissa,  jossa ohjelma-  ja 
hankehenkilöstö vaihtuu, mikä on luonnollista pit-
kän ohjelmatoiminnan aikana. Ohjelmatoiminnas-
sa tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota osaami-
seen siirtoon kaikilla tasoilla.

5. arvioinnin kehittämissuositukset

Paikallistasolla  menestystekijäksi  voidaan  nos-
taa  ohjelmatoiminnan  generoima  ryhmätoimin-
nan yleistyminen ja lisääntyminen, sekä sisältöjen 
kehittyminen että ryhmien määrän lisääntyminen. 
Kun vielä nostetaan esiin uudet yhteistoimintamal-
lit, joilla ryhmätoimintaa on edistetty, voidaan to-
deta ohjelma- ja hanketoiminnan vaikutukset laa-
jasti sidosryhmien tasolla.

Menestykseen on myös osaltaan tietysti vaikut-
tanut  johtoryhmän  ja  taustajoukkojen vahva  tuki: 
ikääntyvien  voima-  ja  tasapainoharjoittelu-teema 
on  aitoon  yhteiskunnalliseen  haasteeseen  vastaa-
vaa  toimintaa,  johon  on  helppo  sitoutua.  Haas-
teeksi nousee kuitenkin sitoutumisen aste, ja mah-
dollisuus aidosti viedä toimintaa eteenpäin omissa 
sidosryhmissä, jotta tieto leviäisi jo ennestään tie-
dostavan sisäpiirin ulkopuolelle.
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5. arvioinnin kehittämissuositukset

Arviointitulosten  ja  johtopäätösten  perusteella 
voidaan  esittää  seuraavia  kehittämisehdotuksia 
ohjelmajatkolle.

Kehittämisehdotus	1.	Strategiset	verkostot
ja	yhteistyömallit

Ohjelmatoiminnan haasteeksi on noussut kuntata-
son ja muiden sidosryhmien sekä yksityisen sekto-
rin välinen yhteistyö ja sitoutuminen. 

Yhteistyön systematisoimiseksi ehdotamme eri 
intressi-  ja  sidosryhmistä  koostuvaa,  yhtenäisellä 
toimintatavalla eteenpäin vietävää yhteistyömallia. 
Malli  tulisi  rakentaa  eri  tahoja  osallistavalla  pro-
sessilla  ja pyrkiä pilotoimaan muutamalla hanke-
paikkakunnalla ennen sen laajempaa levittämistä. 
Yhteisen yhteistyömallin etuna on sen sovelletta-
vuus eri paikkakunnilla.

Sidosryhmäyhteistyötä  varten  tuleekin  luoda  yh-
teistyömalli paikalliselle  tasolle,  jossa on mukana 
seuraavia tahoja

l	Kuntatoimijat,  julkinen  sektori  (esim.  sosiaa-
li-  ja  terveystoimi,  liikuntatoimi,  kulttuuritoi-
mi, kiinteistö- ja tilapalvelut, palveluliikenteen 
suunnittelijat, elinkeinotoimi jne.) 

l	Järjestöt laajasti, kolmas sektori (esim. liikunta- 
ja eläkejärjestöt, Martat, 4H jne.)

l	Yrittäjäedustus, yksityinen  sektori  (esim. kun-
tosaliyrittäjä, kuljetuspalvelujen tuottaja jne.)

Yhteistyömallia kehitettäessä voidaan ensin valita 
esimerkiksi 1–2 kohdekuntaa, joissa yhteistyömal-
li  pilotoidaan.  Mallin  kehittämisprosessi  voidaan 
myös tarvittaessa teettää ulkopuolisella tekijällä.

Kehittämisehdotus	2.	Ohjelmatoiminnan	
kehittäminen

Ohjelmatoiminnan  haasteena  on  ollut  laajojen 
osaamisalueiden hallinta ohjelma- ja hanketiimeis-
sä. Ohjelmassa tulee jatkossa harkita tilanteen mu-
kaisesti eri tehtävien ulkoistamista, kuten viestintä-
tehtävät, seminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen 
jne. Tällöin ohjelmatiimi asiantuntijoineen voisivat 
keskittyä  vahvemmin  ohjelmasubstanssiin  ja  sen 
edistämiseen uudenlaisten  toimintatapojen kautta. 
Lisäksi jostain toiminnasta tulee myös luopua, ku-
ten esimerkiksi joistakin koulutussisällöistä.

Käytännössä  tehtävien  ulkoistamisen  lisäksi 
niitä voidaan jakaa myös ohjelma- ja hanketoimin-
taa  lähellä  oleville  sidosryhmäkumppaneille,  esi-
merkiksi tiedottamista voidaan tehdä yhteistyössä 
myös kuntien ja sidosryhmien kanssa.

Ohjelmatoiminnan  kehittämisessä  tulee  myös 
tulevaisuudessa  panostaa  sähköisen  median  hyö-
dyntämiseen.  Sähköistä  mediaa  voidaan  käyttää 
hyödyksi  sekä  ohjelmatoiminnan  työkalujen  ke-
hittämisessä ilmaistyökalujen käyttöönoton myötä 
sekä  painotuotteiden  vähentämiseksi.  Viestintää 
tulee  myös  kehittää  vuoropuhelun  suuntaan  esi-
merkiksi  sosiaalista  mediaa  hyväksikäyttäen,  jol-
loin ajatuksia ja ideoita voidaan työstää yhteisesti. 

Ohjelmatiimissä  tulee erityistä huomiota kiin-
nittää  osaamisen  siirtoon  ja  säilymiseen.  Tilanne 
voi konkretisoitua henkilöstövaihdosten yhteydes-
sä, jolloin lähtevä henkilö vie mukanaan osaamista 
ja verkostoyhteistyötä. Uusien henkilöiden  ja yh-
teistyötahojen valinnassa tulee kiinnittää huomio-
ta myös tasa-arvokysymyksiin, mikä voisi edesaut-
taa toiminnan houkuttelevuutta laajemmin. 
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Kehittämisehdotus	3.	Hanketoiminnan	
tulosten	levittäminen	ja	juurruttaminen

Haasteeksi  ohjelma-  ja  hanketoiminnassa  muo-
dostui  osaltaan  vertaisoppimisen  kanavien  löy-
täminen  ja  tiedonkulku  hankkeiden  välillä  sekä 
sidosryhmätiedottaminen. Tiedon kulkua ja koke-
musten  vaihtoa  tulee  edelleen  kehittää  ohjelmas-
sa  mukana  olevien  hankkeiden  välillä.  Tiedon  ja 
ymmärryksen  kasvu  hanke-  ja  sidosryhmätoimi-
joissa  edellyttää  myös  aineistojen  ja  viestien  sy-
vällisemmän  sisällön  jakamista  sekä  tietoa  muun 
kansallisen ja kansainvälisen toiminnan hyödyistä 
laajemmin. 

Ohjelma- ja hanketasolla onkin tärkeää edelleen 
viestiä perusviestiä eri tahoille, pyrkiä myös tavoit-
tamaan niitä tahoja,  jotka eivät vielä kuulu ohjel-
matoiminnan sidosryhmiin. Perusviestin edelleen 
viestimisen ja toiminnan juurtumisen vastuu voisi 
olla myös osaltaan jaettu laajemmille tahoille, jol-
loin viesti myös tavoittaisi uudet toimijat.

Aineistoja ja viestiä tulee myös kohdentaa ja kir-
kastaa eri kohderyhmiä tavoitettaessa, esimerkiksi 
poliittisille päättäjiä voisi lähestyä kustannus-hyö-
ty-teemalla, kun taas muut kohderyhmät vaativat 
omanlaista  kärkeä.    Käytännössä  ohjelman  tulisi 
laatia asiakassegmentointi  ja kullekin segmentille 
oma  viestikärki  sekä  miettiä  viestintäkanava,  jol-
la segmenttiä  lähestytään. Asiakassegmentointi  ja 
viestin  kirkastaminen  segmenttikohtaisesti  voi-
daan toteuttaa ulkopuolisella toimijalla.

Ohjelmatoiminnan hyvällä mallintamisella voi-
daan myös saavuttaa tilanne, jossa toimintamallia 
voitaisiin  soveltaa  myös  muualla  eri  kohderyh-
missä. Tämä ei ole Voimaa Vanhuuteen -ohjelman 
tehtävä,  vaan  ohjelmatoiminnan  konseptia  voisi 
levittää myös muihin  ryhmiin, kuten esimerkiksi 
nuorempiin eläkeläisten ryhmiin  (60+), vanhem-
piin  työssäkäyviin  (55+),  liikkumis-  ja  toimimi-
sesteisten  ryhmiin,  maahanmuuttajien  kotoutta-
misen  ryhmiin  jne.  Koska  suomalaisten  miesten 
keskimääräinen elinikä on alle 75 vuotta, miesten 

kohdalla  toimintamallia  olisi  perusteltua  soveltaa 
nuoremmissa ikäryhmissä.

Erityisenä haasteena on saada mukaan ne koh-
deryhmän jäsenet, jotka eniten hyötyisivät liikun-
nasta. Tämä on myös yleinen haaste, koska syrjäy-
tyneet ja yksinäiset ikäihmiset on vaikea tavoittaa 
muuhunkaan  yhteiseen  toimintaan  mukaan.  Oh-
jelman  tulee  kehittää  edelleen  toimintatapojaan, 
jotta  saavutettaisiin  ne,  jotka  eniten  hyötyisivät 
liikunnasta.

Kehittämisehdotus	4:	Yhteiskunnallinen	
vaikuttaminen

Voimaa  Vanhuuteen  –ohjelma  voisi  parhaassa 
tapauksessa  toimia  osaltaan  vaikuttavuuskiih-
dyttimenä  luomalla  laaja-alaisia  mahdollisuuksia 
uudenlaiselle palvelutarjonnalle, sosiaalisille inno-
vaatioille, yritystoiminnalle ja myös tulevaisuuden 
niukkojen resurssien parempaan kohdentamiseen. 
Tämän saavuttamiseksi ohjelman tulee ottaa roh-
keampi yhteiskunnallinen rooli aihepiirissä,  jossa 
tarve tälle toiminnalle on kiistatta kasvava. 

Ohjelma  tulisi  käyttää  hyödykseen  näyttöön 
perustuvaa  tietoa  (evidence-based),  jota  on  ke-
rätty  ohjelman  aikana.  Ohjelmalla  on  tässä  ”mo-
mentum”:  teema  on  ajankohtainen  ja  ohjelmassa 
kerätty aineisto on ainutkertaista. Esimerkiksi oh-
jelmajohtaja voisi ottaa entistä näkyvämmän roo-
lin osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Ikäinstituutti puolestaan voisi osaltaan myös ottaa 
kantaa iäkkäitä ja ikääntymistä koskevaan keskus-
teluun  laajemminkin  julkisuudessa  esimerkiksi 
kannanottojen muodossa. Ikäinstituutti olisi luon-
teva taho stimuloimaan ikäihmisten arkeen ja hy-
vinvointiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, 
ja toimimaan keskustelun ylläpitäjänä. Tätä kautta 
voidaan  edistää  myös  ohjelmatoiminnan  yhteis-
kunnallista  vaikuttavuutta,  kun  myös  ohjelman 
kustannus-hyöty  tekijät  tehdään suurelle yleisölle 
näkyväksi.
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