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Yleistä 
Vuosi 2016 oli Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n 14. 

kokonainen toimintavuosi. Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on 

ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu 

vuonna 2002). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena 

etujärjestönä sekä turvata ja edistää alan yrittäjyyttä. SKY ry toimii edunvalvonta-, palvelu- 

ja koulutusjärjestönä ja edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi 

viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä. www.sky-ry.fi 

Toiminta 

SKY ry toteuttaa aktiivisesti hankkeita, kampanjoita ja projekteja tukeakseen liikuntayrittäjiä 

ja toimialaa. Hankkeiden avulla saamme myös lisänäkyvyyttä ja tuotamme tietoutta 

säännöllisen liikunnan terveysvaikutuksista. Esimerkkinä meneillään oleva 

kampanja www.mikäsinualiikuttaa.fi, jossa tavoitteena on mm. aktivoida 

liikkumattomia liikkumaan. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö 

(OKM). 

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal 

trainerien APT® -rekisteristä. APT®-merkki on rekisteröity 

tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut 

koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. 

www.apt-personaltrainer.fi  

SKY ry järjestää tapahtumia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Liikuntapäivät -tapahtuma 

on vuosittain järjestettävä koko kansan liikuntatapahtuma, mikä tuo yhteen kaiken tasoiset 

liikkujat ja liikunta-alan yrittäjät maksuttomassa hyvän mielen kuntoilutapahtumassa. 

www.liikuntapäivät.fi 

 

”Suomen kunto- ja 

terveysliikunta-

keskusten yhdistys 

toimii liikuntatoi-

mialan edunvalvo-

jana Suomessa” 
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Verkostot 

SKY on yksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä 

www.yrittajat.fi ja SKY on seuraajajäsenenä Yleisessä 

Teollisuusliitossa kuntosalipalveluiden standardointia (EU) seuraavassa ryhmässä. 

www.ytl.fi SKY on myös jäsenenä EuropeActivessa  

www.europeactive.eu sekä EHFA-E:ssä. SKY on FIBO 

Ambassador Suomessa www.fibo.com 

 

Vaikuttavuus 

Toimialajärjestö SKY ry:n päätehtävä on valvoa kunto- ja terveysliikunta-alalla toimivien 

yritysten, yrittäjien ja myös kuluttajien etuja. Kuulumalla toimialajärjestöön yritys saa myös 

automaattisesti käyttöönsä Suomen Yrittäjien laajat jäsenedut. Palvelupaketit ovat myös 

kaikkien SKY-jäsenyrityksen toimipisteiden käytössä. 

“SKY:n jäsenenä pääset hyödyntämään rahanarvoisia etuja, mutta saat 

myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia verkostoitua voimakkaasti kasvavan 

toimialan avaintoimijoiden ja instanssien kanssa.” 

Riitta Hämäläinen-Bister 

Toiminnanjohtaja 

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry 
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Uusia haasteita ja toimintaa 
Vuosi 2016 oli SKY:ssä uudistusten vuosi. Vuoden 2016 aikana käynnistettiin SKY:n 

sääntömuutostyö, uudistetut verkkosivut avautuivat 17.3.2016.  Vuoden aikana kehitettiin 

erityisesti digikanavia perinteiseen järjestötoimintaan, hankkeisiin ja kampanjoihin. 

Vuorovaikutus sidosryhmiin ja mediaan sekä kumppaneihin oli päivittäistä. SOTE-uudistus, 

verotuskysymykset ja kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö olivat vuoden 2016 

edunvalvontatyön kärjessä. 

Kuntosalipalveluiden standardointityö käynnistyi EU:ssa, SKY jatkoi EREPS-neuvotteluja, 

toiminnanjohtaja oli puheenjohtajana Suomen yrittäjien alue- ja toimialajärjestöjen 

yhteistyöryhmässä ja kesän 

huipputapahtumana olimme 

SuomiAreenalla Porissa viestimällä 

aktiivisen ikääntymisen-hankkeesta ja 

Liikuntapäivistä. Koulutustoiminta 

painottui laadukkaisiin 

asiantuntijaseminaareihin ja hankkeiden 

viestintään. Tarjosimme jäsenistölle 

alkuvuodesta mahdollisuutta sosiaalisen 

median-koulutukseen, kannustimme 

yrittäjiä osallistumaan Euroopan 

hyvinvointifoorumiin 6.4.2016, joka 

pidettiin FIBO:n yhteydessä huhtikuussa. 

Lisäksi käynnistimme yrittäjien osaamisen 

kehittämistyön tavoitteena aloittaa 

palvelumuotoilukoulutus vuoden 2017 alussa. Vaikuttavuus, verkostotyö ja kansainväliset 

ja kansalliset hankkeet olivat merkittävässä asemassa vuonna 2016. EREPS-prosessin 

neuvottelut pidettiin FIBO:n yhteydessä Kölnissä Olimme mukana EuropeActiven ja 

Deloitten keräämässä European Health&Fitness Raportissa, joka esteltiin Euroopan 

hyvinvointifoorumissa Kölnissä. 

Kuvassa vasemmalla 

SKY:n puheenjohtaja 

Jutta Österberg-Hurme, 

Sami Hurme 

Foreverclub Töölöstä ja 

SKY:n toiminnanjohtaja 

Riitta Hämäläinen-

Bister. FIBO-

tapahtumassa. 
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FIBO 2016, Köln 
SKY oli ensimmäistä kertaa FIBO:ssa omalla städillä 2016. Yhteistyökumppanina oli 

Suomalais-Saksalainen kauppakamari. 

 

 

 

 

 

 

 

EREPS –prosessin 

neuvotteluissa Kölnissä 

olivat SKY:n Jutta 

Österberg-Hurmeen ja 

Riitta Hämäläinen-

Bisterin lisäksi myös 

Stefan Westerback 

Folkhälsanista ja Eero 

Simojoki FAF:sta 
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Lisää tapahtumia ja muita aktiviteettejä 

Suomen Yrittäjien seminaari 13.3.2016 

Unelmien Liikuntapäivä 10.5.2016 

SKY kannusti kaikki kuntokeskusyrittäjiä mukaan rakentamaan Unelmien liikuntapäivää, 

osana aktiivisen ikääntymisen verkostohanketta. Mikä on #unelmienliikuntapäivä? Hurahda 

Sinäkin toukokuussa Unelmien liikuntapäivään, kaikenlaisen liikkumisen pop up -

tapahtumaan. Tuhansissa liikuntatempauksissa otetaan 10.5. ilo irti 

liikkumisesta. Osallistu ja vie viestiä eteenpäin työpaikallasi. Unelmien 

liikuntapäivä liikuttaa myös työn lomassa ja työpaikalla taikka ystävien kesken. Unelmien 

liikuntapäivä on YK:n terveysjärjestö WHO:n Move for Health päivänä 10.5. järjestettävä 

tapahtuma. Tapahtumaa ovat edistämässä suomalaisten terveys-, liikunta- ja 

urheiluorganisaatioiden verkostot. Päivä on myös startti isommalle unelmalle. Se jatkuu 

European Health 
and Fitness Forum 
Kölnissä. 
Tapahtumassa 
liikunta-ala johto ja 
alan asiantuntijat 
kohtaavat 
kansainvälisissä 
merkeissä.
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syyskuussa “Liikkumisen unelmakuukautena” ja huipentuu “Liikkumisen unelmavuoteen 

2017” Suomen juhliessa itsenäisyyden 100-vuotista historiaa teemalla “Yhdessä”. 

Tapahtuman yhteinen hashtag oli #Unelmienliikuntapäivä. SKY jakoi tapahtuman ideoita 

verkkosivuilla. 

 

Kevätseminaari toukokuussa 

SKY:n kevätseminaarissa 26.5.2016 YTL:n Suvi Pasanen alusti asiantuntijana EU:n 

standardoimistyöstä, Janne Niemelä, TUKESista käsittelee kuluttajapalvelujen turvallisuutta 

otsakkeella "Ettei nyt vaan sattuisi mitään", Sari Rautio SITRA:sta kertoi 

vaikuttavuusinvestoinneista ja SIB-rahoituksesta, Teemu Ariluoma SYT, yrittäjien 

työttömyysturvasta.  
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Pori JAZZ –festariviikolla 

järjestetyssä Suomi 

Areena -tapahtumassa 

Riitta Hämäläinen-Bister 

piti Porin torilla SKY:n 

lippua korkealla. 

Tikanheittoon oli jatkuva 

jonotus. 

FIBO-messuilla Kölnissä 

SKY:llä oli historiansa 

ensimmäinen ständi! 

Kansainvälisessä 

kuhinassa oli mukava 

edustaa. 

Liikuntafoorumi Turussa 

oli oivallinen paikka 

esitellä SKY:n toimintaa ja 

erityisesti Aktiivisen 

Ikääntymisen kampanjaa.. 
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Valinnanvapaus ja kuntavaalit 

Toiminnanjohtaja antoi kommentit SY:n Valinnavapauskokonaisuuteen ja 

kuntavaaliohjelmaan. ”Hyvinvointipalveluihin liittyy myös liikunta. Liikuntayrittäjyys on kasva, 

työllistävä toimiala. Kysymyksessä ei ole ainoastaan kunto- ja terveysliikuntapalvelut. 

Käytännössä myös liikunnan osalta asiaa tulisi lähestyä valinnanvapausmallilla. Terveyden 

edistäminen pitää sisällään laajan joukon palveluyrittäjyyttä.” 

Alla oleva teksti oli esillä SuomiAreenalla jaetussa valinnanvapausesitteessä. 

”Liikunta on keskeinen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 

sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.  

Lähes 90 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, josta löytyy yksityinen 

liikuntapalveluntuottaja. 

Sisällyttämällä liikunta viralliseen palvelurakenteeseen terveystyön osaksi 

voidaan ennaltaehkäistä sairauksia ja säästää hoitotoimenpiteiden 

kustannuksissa.  

 Palveluketjukokonaisuudessa terveyttä edistävät liikuntapalvelut voitaisiin 

järjestää palvelusetelimallilla. 

Päättäjien katse tulee kääntää ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan 

toimintaan.”  

 Sitran vaikuttavuusinvestointeja käsittelevään Vaikuttaa hyvältä – 

aamupäivätapahtumaan pidettiin 31.8.2016. Tilaisuus oli suunnattu yrityksille, jotka 

haluavat myydä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tulosperusteisia palveluita/tuotteita. 

Toiminnanjohtaja osallistui tilaisuuteen. 

Toiminnanjohtaja alusti Valtion Liikuntaneuvoston Ennakointijaostossa 12.12.2016 aiheesta 

”Kunto- ja terveysliikuntakeskusten ja liikuntayrittäjyyden ulottuvuudet”. 
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SKY oli mukana työnantajaedustajana Helsingissä pidetyssä 

Social dialogue-kokouksessa 7.-8.11.2016 

 

Tilaisuudessa toiminnanjohtajalle luovutettiin ensipainos PAHA-projektin painetusta 

kirjasesta. EU:n palvelustandardoimistyössä teemme yhteistyötä YTL:n kanssa toimimalla 

seurantajäsenenä. Toimisto avusti myös tapahtuman järjestelyistä. 
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Kansalaisaloite 

 

 

Teimme laajaa yhteistyötä eri liikuntaorganisaatioiden kanssa, jotta liikunta 

pääsisi osaksi ehkäisevän toiminnan SOTE-palveluketjua. 
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Markkinointiviestinnän vuosi 2016 
 

”38 uutiskirjettä lähetetty 64.736 
vastaanotettu 22.195 avattu, keskimääräinen 

avausprosentti 34%” 
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”SKY on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Julkaisuja tehdään 

SKY:n, APT:n, Liikuntapäivien ja Mikä Sinua Liikuttaa Facebook-

ryhmissä, Twitterissä ja Instagramissa. SKY:n some postauksien 

virtaa pääset selaamaan keskitetysti SKY:n verkkosivujen 

SOMEGALLERIASSA 

www.sky-ry.fi/sosiaalinen-galleria 
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Auktorisoitu Personal Trainer APT® 
Koulutusasiantuntijaryhmä auditoi uusia koulutustaloja ja APT-hakemistoon kuuluville PT:lle 

tarjottiin SKY:n yhteistyökumppanietuja. SKY solmi yhteistyösopimuksen SGN Group Oy:n 

kanssa elokuussa 2016. Sopimus oli alasopimus Olympiakomitean Suomalaisen urheilun 

tuki- ja kumppanuussopimukseen. Kohteena oli APT- artikkelit ja Liikuntapäivät asusteet. 

Sopimus piti sisällään verkkokauppa moduulin, jonka ostoista SGN:n tuloutti komissiot 

kuluttajan valitsemalle kohteelle. Valitettavasti kumppanuus ei ehtinyt käynnistyä kunnolla, 

sillä SGN Group irtisanoi Olympiakomitean kanssa tehdyn sopimuksen virallisesti 

31.12.2016 ja SKY:n tuoteperhettä ei ehditty rakentamaan.  
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APT-auditointiryhmän kokoonpano 

 

APT -auktorisointilautakunnan jäsenet: 

• Teijo Mathlin 

• Eero Simojoki (->Elokuu 2016) 

• Stefan Westerback 

• Jarno Lemmelä 

• Tomi Bruns 

• Jutta Österberg-Hurme, puheenjohtaja 

• Jari Lamminen, varapuheenjohtaja 

• Riitta Hämäläinen-Bister, toiminnanjohtaja, SKY ry 

• Hannamari Viitanen, projektipäällikkö 

 

APT -auktorisointilautakunnan varajäsenet:  

• Markus Majava 

• Joni Listola (Varsinainen jäsen elokuu->) 

 

 Auditoidut APT-koulutusorganisaatiot 

• Carl Wilhelm akatemia Oy Ltd 

• FAF Finland / Fitness Academy of Finland 

• Folkhälsan Utbildning Ab 

• Helsingin evankelinen opisto – HEO 

• Kauhajoen Evankelinen opisto – KEO 

• Länsi-Suomen opisto 

• Trainer Lab 
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Hankkeet 

Mikä sinua liikuttaa? Aktiivinen Ikääntyminen 

Liikuntapäivät 2016 oli Aktiivisen ikääntymisen vuoden 2016 päätapahtuma, joka järjestettiin 

22.10.2016. 

Tapahtuman yhteydessä toteutettiin kansallisen kuntosaliohjelmien lanseeraus. 

PhysioTools tuotti kolme erilaista ohjelmaa. Samoin tapahtuman yhteistyökumppani 

Fustra antoi mahdollisuuden maksuttomaan liiketestiin. Liikuntapäivien kuponkivihkosta 

painettiin 50 000 kpl. Tapahtumaa varten tuotettiin julisteet ja kampanjaa mainostettiin 

digitaalisissa kanavissa, messuilla, Iltalehdessä, Iltasanomissa, K&F-lehdessä verkosto-

tilaisuuksissa, seminaareissa sekä uutiskirjeissä ja lehdistötiedotteissa. 

”Fysioline ja FAF olivat huippupalkinnoilla 
mukana Liikuntapäivien arvonnassa.” 
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Tällä viestillä kerroimme kansallisesta kuntosaliohjelmasta: 

”Ota käyttöön kansallinen kuntosaliohjelma, mobiilissa tai 

tulosteena” - Tässä ohjeet kuntosaliohjelmaasi, ole hyvä!  

Mikäli edellisestä kuntosalikäynnistä on vierähtänyt jo tovi, tai ei ole koskaan edes kokeillut 

kuntosalilaitteita, on Liikuntapäivät -tapahtuma juuri sinulle! 

 Koko Suomi oli liikkeellä 22.10.16 ja seuraava Liikuntapäivä järjestetään syyskuussa 2017, 

seuraa Liikuntapäivät -sivustoa ja liity mukaan Liikuntapäivien Facebook -ryhmään! 
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  ”Voit ladata itsellesi kuntosaliohjelman, liikkuvuutta parantavia harjoitteita sisältävän 

ohjelman ja toiminnallisemman ja hieman haastavamman ohjelman, jossa lihasvoimaliikkeitä 

suoritetaan levypainoa hyödyntäen. Ohjelmat ovat PhysioToolsin ammattilaisten 

suunnittelemia ja ne voi tulostaa tai ladata mobiililaitteelle”. 

Ohjelmia voit käyttää mobiililaitteilla tai tulostaa paperille: PT Momentum -sovellus on 

ladattavissa Google Paly ja App Store –kaupoista. Lataamista varten löytyy ohjeet: Tutustu 

ohjevideoon tästä linkistä. 
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LIIKUNTAPÄIVÄT 
2016 FAKTAA 

 Kymmeniä tuhansia liikkujia 

ympäri Suomea 

 Mukana 121 liikuntapaikkaa 

41:llä paikkakunnalla 

 Mukana 5 

yhteistyökumppania 

 Tunnettuus kasvanut 

 Facebook-kavereita 3000 

 Uutiskirjerekisteri 10.000+ 

 Verkkosivuvisiittejä 50 408, 

joista palaavia 37,2% 

 Tapahtumaan 

rekisteröityneitä 1779 

(+18%/2015) 

 Kaverikutsuja 505 
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Kyselimme myös pitkin vuotta erilaisissa tapahtumissa ja 

seminaareissa ihmisiltä, että ”Mikä sinua liikuttaa?” 

Parhaat (ja liikuttavimmat) ehdotukset julkaistiin hankesivustolla www.mikasinualiikuttaa.fi 

nimimerkillä varustettuna: 

• ”Se, että maailmassa on niin paljon ihania paikkoja, joissa olen käynyt ja tiedän, että 

niitä on NIIN paljon vielä lisää, joissa en ole käynyt. Ainoastaan pitämällä kunnostaan 

huolta, pääsee aina sinne, minne haluaa, vaikka tulivuoren huipulle kapuamaan!”  

-Leksa 

• ”Halu nukkua paremmin, sillä liikkumalla illansuussa vältän turhat vanhan miehen 

pissakäynnit keskellä yötä.” – Jyrki the Old Man – 

• ”Liikkuminen liikuttaa minua, kun on kerran päässyt alkuun ja kokenut sen hyvän 

fiiliksen jumppatunnin jälkeen, niin sitä alkaa automaattisesti odottamaan jo 

seuraavan päivän aktiviteettiä!” – Pyörivät mummot eivät sammaloidu – 

• ”Se tila minkä liikunta aiheuttaa, ja se voittamisen tunne, kun jaksaa uhrata omaan 

terveyteen joka päivä, vaikka pienenkin hetken :)” – SCD – 

• ”Tavoite, että yllätän itseni ja pystyn haastamaan itseni uudelleen ja uudelleen. Jo 

keski-iän kynnyksellä voi oppia uutta ja haastaa itseään eri lajeihin.  Toinen 

tärkeä/tärkein syy on se, että jos/kun pääsen eläkkeelle, olisin kunnossa ja voisin 

nauttia elämästä kaikella tapaa.” – mamalaurila – 
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PAHA Promoting Physical Activity and Health in Ageing 

Euroopan laajuinen PAHA -hanke on nyt loppusuoralla ja Suomesta mukana olivat Liikunta- 

ja hyvinvointikeskus Aplico, Forever Töölö ja Balanssiklubit. Onnistunut projekti ja hyvä 

palaute osallistujilta on jo poikinut lisää 50+v kuntoiluryhmiä keskuksille. 

"I never thought the gym was for me, but I have really enjoyed my 6 weeks 

and signed up to their 12month membership. I feel so much better in myself” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Promoting 

Physical Activity 

and Health in 

Ageing (PAHA) 

project is a tailored 

intervention for older 

adults with different 

functional 

capacities.” 
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PAHA-hanke oli Euroopan laajuinen menestys! 

  

”SKY:n edustajat osallistuivat myös 

Brysselissä järjestettyyn National 

Associations Forum –tapahtumaan 

23.6.2016. Toiminnanjohtaja esitteli 

Liikuntapäivät ja Aktiivinen ikääntyminen –

hankkeet kansainväliselle seminaariväelle.” 
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SOTE -uudistus 

SOTE-uudistuksessa painotimme palveluketjuajattelua ja ehkäisevän työn merkitystä. Työtä 

tehtiin erittäin aktiivisesti Suomen Yrittäjien hyvinvointipalveluiden valiokunnassa. Olimme 

mukana Valitse Vapaasti -seminaarissa 31.3.2016 Kansallismuseossa, jossa SKY:n 

puheenjohtaja Jutta Österberg-Hurme piti pyydetyn puheenvuoron liikunnan merkityksestä 

terveyden edistämisessä. SKY antoi lausunnon SOTE –uudistuksesta STM:lle 

loppuvuodesta. 

 Verotus 

Teimme arvonlisäverotuksen osalta voimakkaasti edunvalvontatyötä. Tavoitteenamme on 

alv-tulkintojen yhtenäistäminen ja liikunnan verokannan saaminen 10% kaikissa 

tapauksissa. Teimme oman lausunnon verottajan alv-luonnokseen. 

Standardisointi kuntosalipalveluista käynnistyi 

YTL/CEN/TC 136 Urheilu-, leikkikenttä- ja vapaa-ajan välineet (tämä koskee myös 

kuntolaitteita) 

YTL/CEN/TC 136/WG 2 Fitness centres (kuntokeskuspalvelut). SKY maksaa YTL:lle 

oikeudesta olla seuraajajäsen. 

Alue- ja toimialajärjestöjen yhteistyö 

 

TAUSTAA  

Syksyllä 2015 perustettiin alue- ja toimialajärjestöjen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä oli 

selvittää mahdollisuudet kehittää alue- ja toimialajärjestöjen yhteistyötä etenkin aluetasolla. 

Työryhmän perustaminen on jatkoa työlle, jonka toimialajärjestöjen kehittämistyöryhmä teki 
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keväällä 2015. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin kolme aluejärjestön ja neljä toimialajärjestön 

toimitusjohtajaa. Työryhmän jäseniksi 

nimettiin toimitusjohtaja Juha Haukka, 

Hämeen Yrittäjät, toimitusjohtaja Arto 

Nykänen, Savon Yrittäjät, toimitusjohtaja 

Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät, 

toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, 

Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten 

Yhdistys SKY ry, toimitusjohtaja Matti 

Peltola, Koneyrittäjien Liitto ry, 

toiminnanjohtaja Leila Salonen, Suomen 

Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ja 

toimitusjohtaja Panu Tast, Suomen Optinen 

Toimiala SOT ry. Työryhmän 

puheenjohtajaksi nimettiin Riitta Hämäläinen-

Bister sekä sihteereiksi yhteyspäällikkö Kari 

Hiltunen ja toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi. Raportti valmistui maaliskuussa 2016. 

Edunvalvontaseminaarit 

Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien neuvottelupäivät pidettiin 31.1.-2.2.2016 risteilynä 

Tukholmaan. Seminaariin osallistuivat Jutta Österberg-Hurme ja Riitta Hämäläinen-Bister. 

Toimialajärjestöjen neuvottelupäivät pidettiin 12.—13.5.2016 Hämeenlinnassa. 

Toiminnanjohtaja alusti neuvottelupäivillä yhteistyöraportin toimenpiteistä. 

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti osana hallituksen kärkihanketta − 

Aloitustilaisuus pidettiin 16.6.   Original Sokos Hotel Pasila Helsingissä. Tavoitteena oli 

verkostoitua ja hakea kumppanuuksia tulevaan STM:n hallituksen kärkihankehakuun, jossa 

liikunta ja toimialamme yrittäjän voisivat olla laadukkaina palvelutuottajina. Tilausuudessa 

syntyi hyviä kontakteja vaikuttamistyön tueksi. 

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -projektin ”Hyvät 

käytännöt pysyvään käyttöön” valtionavustushaun tuki- ja verkostoitumistilaisuuteen pidettiin 

5.9. Tieteiden talolle Helsingissä. Tilaisuuden jälkeen sovittiin laajasta hanke yhteistyöstä, 

jonka tavoitteena oli hyödyntää kansallisen aktiivisen ikääntymisen mallin tuloksia ja 
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SOTEKULI-polun kuntoutus- ja liikuntaosuutta osana ehkäisevää terveydenhuoltoa. 

Seminaarien tuloksen päätettiin käynnistää laaja-alainen yhteistyöhanke Hyvät käytännöt 

pysyvään käyttöön-hankekokonaisuuteen. Hankekokonaisuuden nimeksi tuli Ohjauspaletti. 

Hankekonsortiossa sovittiin, että hakehallinnoijana toimii Suomen Liikunnan Ammattilaiset 

SLA ry. Hankkeeseen koottiin laaja hankekonsortio, johon kuuluivat Suomen Liikunta-alan 

ammattilaiset, SKY, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE, Wellbeingcart Oy, Houston 

Analytics Oy, Lahden ammattikorkeakoulu ja Vierumäki, Suomen urheiluopisto. 

Hankekumppaneina mm. Lääkäripalveluyritykset ry sekä Päijät-Hämeen ja Hämeen yrittäjät. 

Mukaan saatiin myös asiantuntijatahoina toimialamme yrityksiä, Fysioline Oy, Polar Electro, 

asiantuntijahenkilöverkosto sekä auditoidut koulutustalot. 

Ohjauspaletti – Kansallinen elintapaohjauksen toimintamalli 

Ohjauspaletti hankeen tavoitteena oli valtakunnallinen hyvien käytäntöjen digitaalinen 

ympäristö elintapaohjaukseen, palvelujen hakuun ja käyttöön sekä tiedonkeruuseen ja -

jakamiseen. 

Ketterille ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ratkaisuille on tarvetta. Uudenlaiset 

palvelurakenteet, joissa toimivat niin julkinen, yksityinen kuin kolmas sektori, lisäävät 

asiakkaan ja potilaan valinnanvapautta sekä yksilöllisyyttä, mikä myös lisää asiakkaan 

sitoutumista omaan elintapamuutokseen. Tässä hankkeessa yhdistetään hyviä käytäntöjä. 

Hyvien käytäntöjen pohjana toimii alun perin Päijät-Hämeessä luodut mallit, jotka kokoavat 

yhteen hankehakijat ja verkostokumppanit. Ohjauspaletti sisältää elintapaohjauksen hyvät 

käytänteet ja palveluketjut sekä kansallisen hyvinvointia edistävän elintapaohjauksen 

monitoimija- ja kumppaniverkoston. Aiemmin luodut sähköiset alustat (Hyvinvointiapteekki, 

Wellbeing Cart ja Happy Health People) toimivat Ohjauspaletti -hankkeessa kuntalaisten, 

ammattilaisten kuin palvelujen tarjoajien kohtaamispaikkana. 

Hyvien käytäntöjen mallinnukset ja osallistaminen tapahtuvat hyviksi todennettujen 

käytäntöjen kautta. Ohjauspaletti-hankkeen keskeinen toimintatapa perustuu 

monitoimijuuteen, asiantuntijuuden jakamiseen sekä hyviksi koettuihin ja testattuihin 

konsepteihin. 

Hyvien käytäntöjen keskuksena käytetään Hyvinvointiapteekki -alustaa, joka kokoaa yhteen 

hankehakijoiden ja verkostokumppaneiden toimintamalleja, toimintoja sekä sähköisiä 

alustoja. Hyvinvointiapteekissa on avoimet rajapinnat, jotka mahdollistavat eri toimijoiden 
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integroinnin nyt muodostettavaan Ohjauspaletti -kokonaisuuteen, joka sisältää 

elintapaohjauksen hyvät käytänteet ja palveluketjut sekä kansallisen hyvinvointia edistävän 

elintapaohjauksen monitoimija- ja kumppaniverkoston. 

Ohjauspaletin käyttöön ja sisältöön liittyy myös osaamisen vahvistamista sekä 

markkinointiviestintää, jossa käytetään kohtaamisia ja uusia sosiaalisen median kanavia. 

Jalkauttaminen ja juurruttaminen tehdään laajan yhteistyöverkoston kanssa paikallisesti, 

alueellisesti ja maakuntatasolla organisaation toimintaympäristön mukaisesti. Hankkeen 

muoto mahdollistaa sen tulosten soveltamisen myös uuteen SOTE-järjestelmään.  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa annettava elintapaohjauksen palveluketjun yhtenä osana on 

myös työterveyshuolto. 

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntalaisten terveellisiä elintapoja. Ohjauspaletin avulla 

voimme saavuttaa mittavat taloudelliset säästöt. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä 

paikallistasolla eri toimijoiden kanssa elinvoimainen kunta. Ohjauspaletti–toimintamalli 

mahdollistaa asiakaslähtöiset palveluratkaisut väestölle huomioiden tasa-arvonäkökulman 

sekä valinnan vapauden. Toimintamalli mahdollistaa merkittävät yhteiskunnallisen ja 

kansantaloudellisen vaikuttavuuden tarjoamalla ketteriä palveluratkaisuja perustuen 

monitoimijuuteen. Toimintamalli edistää toimialan digitalisoitumista sekä uusien 

asiakastarvelähtöisten ratkaisujen kehittämisen. Toimintamallin jalkauttamisprosessi 

synnyttää samalla kansallisen ekosysteemimallin. 

Ohjauspaletti –hankkeen tavoitteena… 

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä olisi ollut sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, 

hyvinvointialan yrittäjät, liikuntasektorin toimijat 

Hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisesti 

monimuotoinen ja ketterä hyvinvointia lisäävä 

elintapaohjauksen malli, joka tavoittaa kansalaiset ja 

toimijat laaja-alaisesti. 

Hankkeessa levitettävät hyvät käytänteet 

kohdistuvat erityisesti heikommassa asemassa 

oleviin, lapsiperheisiin sekä miehiin. 



Sivu 28 
 

Hankkeet 
   

 

 

 

 

Hankeen tavoitteena oli toimia STM:n hankehaun vaatimalla aluelaajuudella eli noin 

kymmenen maakunnan alueella. 

SKY:n toiminnanjohtaja toimi yhtenä hakekirjoittajana sekä SKY olsi vastannut mm. 

aktiivisen ikääntymisen mallin rakentamisesta osaksi ohjauspalettia. Hanke aikataulu oli 

erittäin tiukka. Anomus saatiin kuitenkin kaikkine liitteineen ajoissa toimitettua STM:lle. 

Hankepäätös tehtiin STM:ssä marraskuun lopussa ja hankkeellemme ei myönnetty 

rahoitusta. 

Toiminnanjohtaja valmisteli 7.6 myös kommentit sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla 

olevat pitkän aikavälin linjaukset Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025. Linjausten 

lähtökohtana on tiivis vuorovaikutteinen yhteistoiminta eri yhteistyötahojen kanssa 

 

 

Tätä työtä tehtiin yhdessä  

Valitse vapaasti- kampanjan kanssa  

www.valitsevapaasti.fi SY:n hyvinvointipalvelujen valiokunnassa.  
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Toimintoja & painopisteitä  

Yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa:  

Aarno Ortju on varajäsenenä Suomen Yrittäjien hallituksessa ja P-C Nordensved SY:n 

verovaliokunnassa. Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister on SY:n 

hyvinvointipalveluiden valiokunnan jäsen, toimialajärjestöjen kehittämisryhmän jäsen. 

Toiminnanjohtaja on puheenjohtajana SY:n toimiala- ja aluejärjestöjen 

kehittämistyöryhmässä. Työryhmän raporttityö tukee myös SKY:n tavoita uudistaa säännöt, 

jäsen- ja palvelupaketit sekä laajentaa yhdistyksen toiminta koskemaan koko 

liikuntayrittäjyyskenttää.  

Opetushallitus  

Toiminnanjohtaja on Opetushallituksen Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunnan ja 

liikunnan tutkintotoimikunnan jäsen.  

EU:n alueella tapahtuva edunvalvontatoiminta toteutettiin 

yhdessä EuropeActive kanssa 

Edustajamme olivat mukana järjestön yleiskokouksessa, EHFA-E:n kokouksessa. Euroopan 

hyvinvointifoorumissa myös kansainvälisillä FIBO-messuilla huhtikuussa  
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Yritysyhteistyösopimukset ja kumppanuuksien lisääminen  

Hankekumppanuudet:    

PAHA-hanke – sopimus EuropeActiven kanssa, kumppanisopimukset pilottisalien kanssa, 

laiteyhteistyö (Mywellnesskey, Technogym)  

Syyskokouksen yhtydessä pilottisaleille luovutettiin kv. sertifikaatit 

Aktiivinen ikääntyminen: 

 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö 

• Mirum Agency (AI konsepti) 

• Fysioline Oy 

Liikuntapäivät.fi yhteistyökumppanit: 

• Title sponsori Fysioline Oy/Fitness Akademy of Finland  

• PhysioTools Oy 

• Fustra Finland Oy 

• Suomen Yrittäjät 

• SGN-verkkokauppa 

• MikäSinuaLiikuttaa/ Opetus- ja kulttuuriministeriö 

• K&F-lehti 

• Kiriprintti Oy 

• Tavrantoimittajat (arvonta) 

HYPA-verkosto 

APT-kumppanit 

• Polar Electro  

• SGN-verkkokauppa 

• Fysioline 

• SKY:llä on yhteistyösopimus Dopinglinkin kanssa 

Verkostokumppanuudet SY:n ja HYPA-järjestöjen kanssa  

• Merja Hirvonen, Suomen Apteekkariliitto 
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• Riitta Hämäläinen-Bister, Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten Yhdistys SKY ry 

• Eija Lenkkeri, Suomen Kotityöpalveluyhdistys 

• Juha Lindgren, TerveSuu Asemat 

• Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset LPY ry 

• Päivi Peltomaa, Suomen Sairaanhoitajaliiton Sairaanhoitajayrittäjät ry 

• Leila Salonen, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 

• Panu Tast, Suomen Optinen Toimiala 

• Tero Vainio, Suomen Sairaankuljetusliitto ry 

• Pekka Riihimäki, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry 

• Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät 

• Toimiston vastuuhenkilö elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama 

• SY:n Työvaliokunnan edustaja Minna Nissilä 

Koulutustoiminta 

• Omat seminaarit keväällä ja syksyllä,  

• Suomen Yrittäjien ja toimialajärjestöyhteistyöyhteishankkeet, joista hyvänä 

esimerkkinä olivat Liikuntapäivät, Valitse vapaasti-kampanja sekä HYPA yhteistyö 

aktiivisen ikääntymisen käynnistämisessä. Lisäksi SKY:lla on varajäsen SY:n 

hallituksessa ja jäseniä kehittämisryhmissä 

Liikuntapäivät-tapahtuma  

Riitta Hämäläinen-Bister toiminnanjohtaja/projektijohtaja. Lisäksi ohjausryhmään 

työskentelyyn osallistuivat projektipäällikkö Hannamari Viitanen ja Janne Kujanen sekä 

yhteistyökumppanit.   

PAHA-hankkeessa ja Aktiivisen ikääntymisen hankkeissa on omat ohjaus- ja työryhmät 

samoin koulutuspuolella. Viestinnässä oli myös asiantuntija verkostoa ja APT-yhteistyötä 

monipuolistettiin auditoitujen koulutustalojen osalta. 

Toimisto  

Järjestön johtamis- ja hallintopalvelut tuotetaan ostopalveluna Deviation Finland Oy:ltä. 

Yrityksen toimitusjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister toimii myös SKY:n toiminnanjohtajana. 

Yhdistyksen toimisto sijaitsi osoitteessa Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki. SKY osti hallinto– 

ja kehittämispalveluja tuntiperusteisesti/kk. Lisäksi Deviation Finland Oy:n kanssa sovittiin 

Liikuntapäivät.fi-tapahtuman sekä vuoden aikana käynnistyneiden hankkeiden 



Sivu 32 
 

Toimintoja & painopisteitä 
   

 

 

 

 

projektijohtajuudesta. SKY osti markkinointi- ja viestintäpalveluja myös Fitteq Finland Oy:tä. 

Hankkeet toteutettiin ostopalveluina. Aktiivisen ikääntymisen osalta Ira Nyströn oli hankeen 

parissa vielä tammikuun 2016 loppuun asti (välityöllistämismalli/koulutussopimus, joka 

tehtiin Deviation Finland Oy:n toimesta, joka läpilaskutti kulut SKY:ltä). 

Edustukset  

• SY:n hallituksen varajäsen Aarno Ortju 

• Verovaliokunta P-C Nordensved jäsen  

• Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta OKM/OPH Riitta Hämäläinen-Bister 

jäsen  

• Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta OKM/OPH Sami Hellgren varajäsen 

• Liikuntayrittäjyyden neuvottelukunta Riitta Hämäläinen-Bister puheenjohtaja  

• Liikunnan tutkintotoimikunta Riitta Hämäläinen-Bister jäsen  

• Hyvinvointipalveluiden valiokunta, SY Riitta Hämäläinen-Bister jäsen  

• HYPA-kehittämisryhmä Riitta Hämäläinen-Bister jäsen  

• SY:n toimiala- ja aluejärjestöjen kehittämisryhmä Riitta Hämäläinen-Bister 

puheenjohtaja  

• Tampereen Messut 2017 näyttelytoimikunta/ohjausryhmä (Gymtec) Riitta 

Hämäläinen-Bister jäsen  

• YTL CEN seurantaryhmä toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister ja hallituksen 

jäsen Mikko Mustala 

SKY:n jäsenmäärä toimipisteinä vuoden lopussa oli 179.    

Viralliset tilaisuudet /edustaminen  

• Puheenjohtajapäivät30.-31.1.2016 Jutta Österberg-Hurme, Riitta Hämäläinen-Bister 

• EA yleiskokous ja EHFA E-kokous 5.4.2016 Köln, Saksa, Jutta Österberg -Hurme, 

Riitta Hämäläinen-Bister  

• Toimialajärjestöjen neuvottelupäivät 12.-13.5.2016, Hämeenlinna 

• Suomen Yrittäjien 20-v juhla 5.9.2016, Finlandia-talo, Jutta Österberg-Hurme ja Riitta 

Hämäläinen-Bister 

• Toimialajärjestöjen vaalivaliokunta 20.9., Helsinki,Riitta Hämäläinen-Bister 

• SY:n järjestöseminaari 20.-21.9. Helsinki, Riitta Hämäläinen-Bister  

• SY:n toimialajärjestöjen vaalivaliokunta 20.9. Helsinki, Riitta Hämäläinen-Bister  
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• Riitta Hämäläinen-Bister ja Hannamari Viitanen osallistuivat PAHA-hankkeen 

kansainvälisiin kokouksiin vuonna 2016.  

• FIBO Ambassador meeting/Riitta Hämäläinen-Bister 

• HYPA-valiokunnan vierailu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa/Riitta Hämäläinen-Bister 

Huomioimiset 

Kaikille Liikuntapäivät.fi yhteistyökumppaneille jaettiin kiitosdiplomi ja PAHA-hankeen 

yrityksille jaettiin kv. sertifikaatit. 
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Hallinto  

Hallitus ja yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen hallitus kokoontui kahdeksan (8) kertaa ja lisäksi päätöksiä tehtiin 

sähköpostipostikokouksissa.  

Hallituksen kokoonpano vuonna 2016  

• Puheenjohtaja Jutta Österberg-Hurme 

• Varapuheenjohtaja Jyrki Hannula 

• Jäsen Anne Ketola 

• Jäsen Mikko Mustala 

• Jäsen Tuija Nikkilä 

• Jäsen Pehr-Christian Nordensved 

• Jäsen Karoliina Mykkänen 

• Jäsen Eero Simojoki (24.8. asti) 

• Jäsen Jari Lamminen (9.6. alk. varajäsen, 24.8. alk. jäsen) 

• Varajäsen Aarno Ortju 

• Varajäsen Lauri Hasanen 

• Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister  

 Kokouksiin osallistui myös kutsuttuna Hannamari Viitanen   

Talous / Varainhankinta  

Talousrakenteen perustan muodostavat edelleen SKY:n jäsenmaksut. Liikuntapäivät ja 

PAHA – sekä Aktiivisen ikääntymisen-hanke vaikuttivat merkittävästi taloushallintoon ja 

SKY:n toiminnallisiin resursseihin. OKM:n erityisavustus mahdollisti Mikä Sinua Liikuttaa-

kokonaisuuden rakentamisen. Myös yritysyhteistyösopimusten kautta on pystytty lisäämään 

toiminnallisia resursseja yhteisesti sovittujen hyödyntämissuunnitelmien kautta. Hankkeet 

toteutettiin ostopalveluina. Näin varmistettiin kustannustehokas toimintatapa ja laaja 

kokonaisuus. Palveluiden ostoissa hyödynnettiin olemassa olevia verkostoja ja toimijoita.  

Vuosi 2016 oli myös investointi- ja innovointivuosi tulevaisuuteen. APT-hanke pystyttiin 

viemään läpi, vaikka siihen liittyviä toimintoja ei oltu kokonaisuudessaan budjetoitu. Barter-

sopimuksista suurin oli FysioToolsin kanssa toteutettu Aktiivisen Ikääntymisen kansallinen 

kuntosaliohjelmanprojektisopimus. Muut barterit ovat kohdentuneet 
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tavarantoimittajasopimuksiin tai tila-/osallistumisbartereihin.  Toimiston työmäärä kasvoi 

merkittävästi ja osa työstä tehtiin edelleen ProBonona, jotta isot uudistukset voitiin toteuttaa 

tavoitteiden mukaisesti. PAHA-hankeen venyminen usealla toimintavuodelle teetti myös 

hallinnollisia lisätöitä. Edunvalvontaan ja vaikuttavuuteen liittyviä kokouksia ja palavereja oli 

viikoittain. Hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden rakentaminen ja alan yrittäjyyden 

vaikuttavuustyöhön panostettiin voimakkaasti. SOTE-uudistus ja siihen liittyvät lausunnot 

toteutettiin yhteistyössä HYPA-valiokunnan kanssa.Jäsenyys- ja rahiotuspohjan 

laajentaminen on edelleen akuutti tavoite ja alan yrittäjien järjestäytymistä on lisättävä. 

Uuden laajemman liikuntaliiketoimintaan liittyvän toimialajärjestön rakentaminen on 

välttämätöntä. Lisäksi alan palvelustandardien EU-tasoinen työ on käynnistynyt (Suomessa 

Yleinen Teollisuusliitto) ja se vaatii 2016-2017 panostusta edunvalvonnan lisäresursointiin 

samoin kuin edessä oleva SOTE- ja maakuntauudistus.   

Voimassa olevat yhteistyösopimukset 

• Fysioline Oy www.fysioline.fi ja FAF www.faf.fi Title Sporsor Liikuntapäivät ja SKY-

sivut sekä APT- verkkonäkyvyys ja Liikuntapäivät.fi     

• Qicraft www.qicraft.fi Tukijäsen  

• DL Software www.dlsoftware.com Tukijäsen 

• Pre Sports www.presports.fi Tukijäsen 

• Polar Electro www.polar.com Tukijäsen 

• Hur Oy www.hur.fi Tukijäsen 

• Tampereen Messut www.tamprereenmessut.fi Tukijäsen  

• Unisport www.unisport.fi Tukijäsen 

• K&F Lehdet www.kf-lehti.com Mediayhteistyökumppani 

• Dopinglinkki www.dopinglinkki.fi Verkkokoulutusyhteistyö 

• EuropeActive www.europeactive.eu  PAHA-hanke  

• Suomen Yrittäjät www.yrittajat.fi Liikuntapäivät ja Aktiivinen Ikääntyminen 

edunvalvontayhteistyö  

• HYPA-valiokunta/toimialajärjestöt / Valitse Vapaasti-yhteistyö www.valitsevapaasti.fi    

Tilikauden 2016 toiminnan tulos on -7.254,61 euroa 

alijäämäinen.  

   



Sivu 36 
 

Henkilöstö/toimisto (ostopalvelut) 
   

 

 

 

 

Henkilöstö/toimisto (ostopalvelut) 
• Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister  

• Projektipäällikkö Hannamari Viitanen (APT-tekninen, Liikuntapäivät, digitaaliset 

viestintäkanavat, PAHA) 

Talous 

• Kirjanpitäjä Ulla Ulan (ostopalvelu) 

• Tilintarkastaja Niina Lettojärvi, Certified Auditor, HTM, Tilintarkastustoimisto Ojala & 

Tarkela Oy HTM-yhteisö 

  

    

Yhteystiedot (Y-tunnus: 2173470-8) 
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry 

Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki 

Puh. 040 515 4449 

Sähköposti toimisto@sky-ry.fi 

www.sky-ry.fi www.liikuntapaivat.fi www.apt-personaltrainer.fi www.mikäsinualiikuttaa.fi 

 


