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Tiivistelmä

Liikuntatieteellisen Seuran toteuttaman Liikunta-
tiedon hyödyntäminen -hankkeen tavoitteena oli 
kartoittaa liikuntatiedon hyödyntämisen nykytilaa 
ja kehittämismahdollisuuksia liikuntapoliittisessa 
päätöksenteossa. Liikuntatiedon ja päätöksenteon 
asiantuntijoiden haastatteluihin perustuvan tutki-
muksen pääpaino on tiedon saavutettavuuden lisää-
misessä ja tiedon kulkeutumiseen liittyvän prosessin 
kehittämisessä. 

Liikuntakentän keskeiset ongelmat liittyvät toimijoi-
den erillisyyteen sekä julkisen keskustelun ja vuoro-
vaikutuksen puutteeseen. Liikuntasektorin on syytä 
päivittää tiedon hyödyntämiseen liittyviä käytäntö-
jään medioituneen verkostoyhteiskunnan mahdollis-
tamilla ja edellyttämillä tavoilla. Tutkimus osoitti, että 
tiedonvälityksen haasteet ovat samanlaisia Suomeen 
verrattavissa maissa. Oppia eri maiden ratkaisuista 
on otettavissa erityisesti vuorovaikutuskäytäntöjen, 
liikuntatiedon ja päätöksenteon avoimuuden sekä jul-
kisuuden hyödyntämisen osalta. 

Liikuntatiedon hyödyntämisen nykytila ja suositukset 
teemoittain:

1. Vuorovaikutusverkostojen 
rakentaminen ja vakiinnuttaminen

Nykytila: 
• Liikuntakenttä koostuu erilaisista toimijoista, joilla 
on erilaiset toiminnan motiivit ja eetokset.

• Tiedontuotannon hajanaisuutta vahvistavat tieteen-
alaerot, koulukuntaerot ja näiden välille rakentuneet 
opilliset kiistat.

• Organisaatiot kilpailevat keskenään tiedon totuu-
dellisuudesta ja paremmuudesta sekä resursseista.

Suositukset:
• Rakennettaan ja vakiinnutetaan säännöllisyyteen 
perustuvia vuorovaikutuksen verkostoja: 

a) Vuosittain toistuvat monialaiset tutkimuspäi-
vät, työpajatyyppiset kehittämispäivät jne. sovi-
tuista teemoista (säännöllinen ja rakenteellinen 
vuorovaikutus).
b) Tarpeen mukaan toistuvat asiantuntijatapaami-

set, jotka kokoavat yhteen päätöksentekijöitä, tutki-
joita ja muita substanssiosaajia (substanssiin sidottu 
vuorovaikutus).

• Julkisten keskustelufoorumien kehittäminen tar-
peen mukaan.

• Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen avuksi tarvi-
taan resursoitu ja vastuullistettu toimija.

2. Toimijaroolien selkiyttäminen

Nykytila:
• Jähmeät rooliodotukset: tiedon tuottaminen, välit-
täminen ja hyödyntäminen on erotettu rakenteelli-
sesti toisistaan. 

• Käytännössä toimijat ovat moniroolisia suhteessa 
tietoon: jokainen toimija toimii vähintään kahdessa, 
ellei kaikissa kolmessa roolissa (tiedon tuottaja, välit-
täjä, hyödyntäjä).

• Itserefleksiivisyyden puute johtaa epärealistisiin 
odotuksiin: muiden odotetaan hoitavan itselle kuulu-
via tiedon välittämisen tai tulkitsemisen tehtäviä.

Suositukset:
• Käydään roolitusta selkeyttävä keskustelu, jos-
sa olennaista on reflektoida ja arvioida omaa roolia 
ja odotuksia suhteessa muihin. Käytäntöjen tasolla 
määritellään, mitä (uutta) omaan toimintaan voi sisäl-
lyttää ja mitä kukin voi keneltäkin edellyttää.    

3. Tieteenalaerojen kunnioittaminen 
tiedon hyödynnettävyyttä arvioitaessa 

Nykytila:
• Tieteenalojen välille (biolääketiede vs. yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteellinen) on liikuntatiedon tuotan-
nossa rakentunut perustavaa laatua oleva jakolinja.

• Tieteenalojen vertailun varjoon jäävät kentällä tar-
vittava käyttötieto sekä hiljainen tieto ja vakiintuneet 
käytännöt.

Suositukset:
• Lisätään tieteenalat ylittävää vuoropuhelua: mitä 
annettavaa toisistaan eroavilla tieteenaloilla voisi kul-
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loisenkin kysymyksen tiimoilta olla? 

• Järjestetään kuulemistilaisuuksia: liikuntatiedon 
kentältä olennaisen, mutta toistaiseksi puuttuvan 
tiedon listaaminen edesauttaa sektoritutkimusten ja 
tutkimusohjelman suuntalinjojen muodostamista.

4. Hyvien käytäntöjen selvittäminen 

Nykytila:
• Liikuntasektorilla ei ole vakiintunutta käytäntöä tai 
käsitystä siitä, miten liikuntatietoa tulisi hyödyntää 
päätöksenteossa. Hyvät käytännöt ovat erilaisia eri 
toimijoiden näkökulmista.

Suositukset:
• Hyvien käytäntöjen muodostaminen on syytä ulot-
taa myös päätöksentekoprosessiin. Ilman tietoa siitä, 
miten olemassa olevaa liikuntatietoa konkreettisesti 
hyödynnetään päätöksentekoprosessin eri vaiheissa, 
ei tietoon ja tiedonkulun ongelmiin saada vastauksia. 

• Hallinnon käytäntöjen kehittämiseksi ja toimivien 
verkostojen rakentamiseksi on syytä hyödyntää myös 
Suomen ulkopuolella tehtyjä ratkaisuja.

5. Julkisuussuhteen kehittäminen 
ja julkisuuden hallinta

Nykytila:
• Liikuntakentällä vallitsee epäluulo ja 
epäluottamus suhteessa julkisuuteen.

• Journalismin keskeistä roolia yhteiskunnallisen 
tiedon kierrättäjänä ja etenkin tuottajana ei ole 
sisäistetty. 

• Julkisuutta pidetään korkeintaan kanavana kansalai-
siin, ei päättäjiin, vaikka media on päätöksentekijöille 
keskeinen tiedon tuottaja ja välittäjä.

• Julkisuutta ei osata hyödyntää toiminnan 
resurssina.

Suositukset:
• Laaditaan liikuntasektorin julkisuuden peruskar-
toitus sekä selvitetään päätöksenteon ja julkisuuden 
suhteet. Julkisuussuhteen kehittämiseksi täytyy tun-
tea olemassa oleva, omaa toimialaa koskeva julkisuus 
(kokonaiskuva liikunnan ja urheilun julkisuudesta). 
Päätöksenteon näkökulmasta on keskeistä tietää, 
minkälaisilla foorumeilla liikuntaa koskevaa julkista 
keskustelua käydään, ketkä keskusteluja käyvät, mis-

tä julkisuudessa keskustellaan ja mitkä teemat jäävät 
keskustelujen ulkopuolelle. 

6. Innovatiivisten tietohallinnon 
ratkaisujen kehittäminen

Nykytila:
• Tietoa hyödynnetään pääsääntöisesti tehtyjen toi-

minnan linjausten tai päätösten legitimoimiseksi.

• ”Hiljainen tieto” tai eritasoisista tutkimuksista ja 
selvityksistä rakentunut intuitiivisesti tulkittu tieto 
jäävät tunnistamatta.

• Tiedon ja päätöksenteon suhde on hämärä.

Suositukset:
• Osoitetaan prosessikuvauksin tiedon käyttö 

päätöksenteossa.

• Tiedon kumuloitumisen ja hyödyntämisen sekä 
tieteen ja päätöksenteon avoimuuden ja läpinä-
kyvyyden edistämiseksi perustetaan kaikille avoin 
liikuntatiedon aineistoarkisto/aineistopankki, joka 
palvelee myös seurantatutkimusta. Aineistopan-
kin, vuorovaikutusverkostojen ja olemassa olevien 
tietokantojen tehokkaalla hyödyntämisellä lisätään 
mahdollisuuksia rakentaa päätöksentekoa hyödyn-
nettäviä tutkimusasetelmia sekä vähennetään ai-
neistonhankinnan päällekkäisyydestä aiheutuvia 
kustannuksia.

• Aineistoarkiston perustaminen ja sen jatkuvuuden 
ylläpitäminen edellyttää resursoitua ja vastuullis-
tettua toimijaa.
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Liikuntatieteellisen Seuran esipuhe

Liikunnan tiedonvälityksen ongelmia on puitu vuosi-
kymmeniä. Vähitellen huomio on laajentunut tiedon 
tuotannosta tiedon soveltamiseen. Tiedon puute on 
vaihtumassa soveltamisen puutteeksi. 

Liikuntatiedon tuottajilla, välittäjillä ja soveltajilla on 
omat, sinänsä perustellut ja heille käyttökelpoiset 
käsitykset oikeasta tiedosta. Omista käsityksistä kiin-
ni pitäminen on kuitenkin haitannut yhteistyötä. 

Liikuntatieteellinen Seura on kokenut tehtäväkseen 
1960-luvulta asti liikunnan tiedonvälityksen. Yleista-
juinen tiedeviestintä on muuttanut muotoaan yhteis-
kunnan muutosten ja teknisen kehityksen tahdissa. 
Yksisuuntaisesta tieteen popularisoinnista on siirryt-
ty eri vaiheiden kautta kaksisuuntaiseen tiedeviestin-
tään, jossa olennainen rooli on eri osapuolten vuo-
rovaikutuksella. Asiantuntijoita ovat tutkijoiden rin-
nalla tiedon soveltajat. 2010-luvun tiedeviestintä on 
monialaisten tietojen soveltamista vuorovaikutusti-
lanteissa. Vaikuttavaa tiedeviestintä voi olla silloin, 
kun se saa aikaan keskustelua, pohdintaa ja toimin-
taa tiedon soveltajien ja kansalaisten keskuudessa.

Tutkimus ja siihen liittyvä tiedeviestintä on paljon, 
mutta ei kaikki. Liikuntatiede saattaa sanoa ensim-
mäisen sanan, mutta liikuntapolitiikka aina viimei-
sen. Silti tutkimuksella sekä aktiivisella ja julkisella 
keskustelulla on tärkeä paikkansa. Niiden avulla väl-
tetään pahimmat liikuntapoliittiset karikot.

Tieteen aseman ymmärtäminen ja tiedeviestinnän 
sisällön jalkauttaminen on vasta alussa liikuntasekto-
rilla. Käsillä oleva Sanna Valtosen ja Sanna Ojajärven 
raportti on yksi askel tähän suuntaan. Raportti on 
opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman ja Liikunta-
tieteellisen Seuran (LTS) toteuttaman ”Liikuntatiedon 
hyödyntäminen”-hankkeen osaraportti, jossa pää-
paino on valtion liikuntahallinnon tietohuollon kehit-
tämisessä. Hankkeen laaja-alaisempi loppuraportti 
”Liikuntalaiva tietomerellä – navigointia politiikan 
ja julkisuuden tuulissa” (Ojajärvi, Valtonen ja Teijo 
Pyykkönen) on julkaistu aiemmin Liikuntatieteellisen 
Seuran Impulssi -sarjassa keväällä 2013. 

Helsingissä elokuussa 2013

Teijo Pyykkönen
Liikuntatieteellinen Seura 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion 
liikuntaneuvoston esipuhe

”En väitä, etteikö Suomessakin liikuntatieteellistä 
osaamista hyödynnettäisi, mutta usein tutkimuk-
seen suhtaudutaan kuin johonkin ulkoiseen työka-
luun, joka otetaan käyttöön vasta erityistilanteis-
sa, eikä se näin ollen ole itsestään selvänä osana 
kokonaisuutta ja kehitystyötä. Asiassa olisi paran-
tamisen varaa.”  

Pasi Koski, FT, Liikunta & Tiede -lehden 
pääkirjoitus 4/2011)

Yhteiskunnan eri sektoreilla tieteellisen ja muun asi-
antuntijatiedon käyttö päätöksenteon työkaluna on 
puutteellista. Haasteet tiedolla johtamisen kehittä-
miseen on tunnistettu koko valtioneuvostotasolla 
ja kirjattu myös hallitusohjelmaan. Myös liikunnan 
toimialalla tiedolla johtamisesta on keskusteltu pit-
kään ja 2000-luvun puolivälin jälkeen systemaatti-
semmin. Jatkumona opetus- ja kulttuuriministeriö 
asetti keväällä 2012 liikuntatiedon saavutettavuutta 
liikuntapoliittisessa päätöksenteossa tarkastelevan 
työryhmän. Nyt käsillä oleva selvitys toteutettiin työ-
ryhmän työn tueksi. 

Liikuntatiedon saavutettavuuden edistäminen ja tie-
dolla johtamisen terävöittäminen valtionhallinnossa 
tarkoittavat sitä, että tieteellisesti tuotetun tiedon, 
arviointien ja selvitysten sekä tilastojen tuoman tie-
don tulee olla nykyistä paremmin saavutettavissa. 
Liikuntatiedon saavutettavuuden edistämisellä on 
selkeä päämäärä: mahdollisimman tehokkaiden ja 
vaikuttavien toimenpiteiden toteuttaminen liikunnan 
edistämiseksi. Toimenpiteitä ovat liikuntapoliittiset 
linjaukset ja ohjaus, kuten valtion liikuntamäärära-
hojen kohdentaminen. Toimenpiteitä koskeva pää-
töksenteko sisältää toimenpiteiden suunnittelua, val-
mistelua ja päätösten toimeenpanoa. 

Liikuntapoliittisessa päätöksenteossa käytetyn tie-
don tasoa, laatua ja monipuolisuutta voidaan tar-
kastella kriittisesti. Päätöksenteko liikunnan valtion-
hallinnossa on kautta aikojen perustunut tietoon ja 

tutkimuksiin, mutta myös havaintoihin ja kokemuk-
siin. Tiiviit kontaktit valtionhallinnon ja toimijoiden – 
kuten liikuntajärjestöjen ja urheiluopistojen – kanssa 
ovat olleet merkittävä päätöksenteon tuki. Käytän-
nössä liikuntapolitiikkaa on linjattu ja toimenpiteitä 
suunniteltu hyvässä yhteisymmärryksessä liikun-
tayksikön, ministeriön poliittisen johdon sekä alan 
toimijoiden kesken. Sen sijaan prosessi, jossa tieto 
kulkeutuu tiedon tuottajilta päätöksentekijöille, on 
sattumanvarainen.  

Liikuntatiedon saavutettavuutta edistänyt työryhmä 
jätti raporttinsa kesällä 2013. Työryhmä havaitsi, et-
tä liikunnan tiedolla johtamisen haasteita ei ratkaista 
yksittäisillä toimenpiteillä, sillä haasteet ovat moni-
naiset: tietotuotannon kenttä on hajanainen, tiedon-
kulun prosessit eivät ole systemaattisia, tiedon ase-
ma päätöksentekokulttuurissa ei ole vakiintunut ja li-
säksi tutkijakenttä ja käytännön toimijat ovat etäällä 
toisistaan. 

Olennainen kysymys on, miten tieto saataisiin kul-
keutumaan systemaattisemmin ja analysoidummin 
sitä tarvitsevien käyttöön, jotta päätöksiä tehtäes-
sä ei tukeuduta yksittäisiin ja satunnaisiin lähteisiin. 
Monipuoliseen ja kattavaan tiedon hyödyntämiseen 
vaikuttavat tiedon käyttäjien ajalliset resurssit, asen-
teet ja muut valmiudet. Toisaalta tietoa tuotetaan 
liikaa, päätöksenteon rytmiin sopimattomalla aika-
taululla ja päätöksenteon kannalta epärelevanteista 
aiheista. Liikuntakulttuurin eri osa-alueilta on myös 
löydettävissä lukuisia perustavanlaatuisia tietoauk-
koja, mm. liikunnan kansalaistoimintaa koskien.

Tiedon tuottajien, välittäjien ja hyödyntäjien vuoro-
vaikutustilanteita tarvitaan lisää. Ajankohtaisten lii-
kuntapoliittisten teemojen käsittely yhdessä tutkijoi-
den, virkamiesten ja käytännöntoimijoiden kesken ei 
ole liikunnan toimialalle systemaattisesti vakiintunut 
toimintamuoto.  Kyse on siis pitkälti toimintakulttuu-
rin muutoksesta tai uuden - jo hieman heränneen - 
toimintakulttuurin vahvistamisesta.
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 Tutkijakentän ja tutkimusyhteisöjen toimintatavat 
tai toimintakulttuuri vaativat yhtä lailla ravistelua. 
Tutkijoiden toimintaympäristö on muotoutunut pit-
kälti tieteellisten julkaisufoorumien asettamien raa-
mien varaan. Liikuntapolitiikan näkökulmasta ei riitä, 
että liikunnan edistämistä palveleva tutkimus jul-
kaistaan ainoastaan tieteellisenä tutkimusraporttina. 
Syvälliset tieteelliset tutkimusraportit, usein englan-
ninkieliset, eivät houkuttele päättäjiä tai päätösten 
valmistelijoita tiedon lähteille. Ei siis riitä, että ar-
vovaltainen tieteellinen lehti huomioi tutkimuksen, 
eikä riitä, että alan tutkijat keskustelevat aiheesta 
keskenään. Tarvitaan vahvaa vuoropuhelua ja näke-
mysten yhteensovittamista eri toimijoiden kesken, 
jotta liikuntapoliittiset toimenpiteet olisivat mahdol-
lisimman vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia. Tar-
vitaan mahdollisesti uusia vuorovaikutusareenoita, 
joilla tutkijat voivat irrottautua tieteellisestä julkais-
ukontekstista ja tuoda ajankohtaiseen keskusteluun 
näkemyksiä – avauksia – joita ei vielä tieteellisesti 
ole ehditty todistaa. Tämä edellyttää tutkijoilta myös 
rohkeutta osallistua entistä aktiivisemmin yhteiskun-
nalliseen keskusteluun.

Liikunnan tiedolla johtamisessa ehkä keskeisin haas-
te on tiedon yhteen kokoamisessa ja analysoinnissa 
soveltajan näkökulmasta. Tarvitaan tiedeviestintää 
tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa, tarvitaan tut-
kimustulosten jalkauttamisen osaamista, tarvitaan 
tutkimuskoonteja, joihin liittyy analyysiä suhtees-
sa yhteiskuntapolitiikkaan. Jotta tässä päästäisiin 
eteenpäin, on liikunnan tiedeviestinnän roolitusta 
selkeytettävä ja vahvistettava kaikilla tasoilla. Valtion 
liikuntaneuvosto ja Liikuntatieteellinen Seura ovat 
tällä toimialueella keskeisessä roolissa. 

Liikunnan toimialan eri toimijoiden käsitys siitä, mikä 
on relevanttia tietoa, eroaa merkittävästi toisistaan. 
Osa mieltää käyttökelpoiseksi tiedoksi ainoastaan 
tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet tutkimusjul-
kaisut. Osa toimijoista kaipaa nopealla tahdilla tuo-
tettuja selvityksiä. Jatkossa tulisi päästä pois vastak-
kainasettelusta ja nähdä kokonaisuus niin, että kai-
kella laadukkaasti tuotetulla tiedolla on paikkansa ja 
asemansa. Tilastotietoa, eri ilmiöitä kuvaavaa tieteel-
listä tutkimusta, interventioiden vaikuttavuustietoa, 
arviointitietoa ja pitkän ajan trenditietoa voidaan 

hyödyntää eri tavalla erilaisissa liikuntapoliittisissa 
toimissa. On kuitenkin tärkeää tehdä päätöksenteko-
prosessissa näkyväksi se, miten eritasoista, syvyistä 
ja laatuista tietoa on ko. prosessissa hyödynnetty. 

Jotta tiedon asema osana päätöksentekoa vahvistui-
si, tarvitaan ajattelutavan muutos myös päättäjien 
ja päätösten valmistelijoiden keskuudessa: olemassa 
olevan tutkimusnäytön ja asiantuntemuksen läpikäy-
minen on luonnollinen ja välttämätön osa päätösten 
valmistelua ja tekoa.

Liikuntakulttuurissa on viimeisten vuosikymmenten 
aikana keskusteltu mahdollisuudesta säilöä kaikki 
olemassa oleva liikuntatieto tietojärjestelmään ”yh-
den napin alle”. Liikuntaa käsittelevän tutkimustie-
don hallinnan, välittämisen ja hyödyntämisen kuva 
on tällä hetkellä pirstaleinen. Tieteelliset yhteisöt, 
liikuntajärjestöt ja muut yhteisöt ylläpitävät yksittäi-
siä sivustoja ja portaaleja, maksullisia tietopalveluita 
ja avoimen julkaisemisen periaatteella toimivia tie-
tokantoja. Vain harvat näistä toimivat yhteen keske-
nään. Yhden napin haaveilu saadaan unohtaa, mutta 
on ensiarvoisen tärkeää parantaa tiedon haettavuut-
ta ja yhdisteltävyyttä sekä karsia päällekkäisyyksiä 
tiedon tuottamisessa, hallinnassa ja välittämisessä.

Liikuntapoliittisessa päätöksenteossa tarvitaan ja 
käsitellään tietoa, jota tulee voida jäsentää jousta-
vasti monenlaisiin käyttötarpeisiin. Tässä mielessä 
liikuntatiedon ja tietojärjestelmien kokonaisuuden 
hallinnan parantamiseksi tulisi luoda liikuntatiedon 
kokonaisarkkitehtuuri. Kokonaisarkkitehtuurimene-
telmän tarkoitus on liikunnan tietovarantojen se-
kä niiden hallintaan ja välittämiseen käytettävien 
prosessien nykytilan hahmottaminen ja kehittämis-
tarpeiden määrittäminen. Kokonaisarkkitehtuurin 
hyödyntämisellä voidaan vastata tarpeisiin, jotka 
liittyvät toimijoiden välisen yhteistyön ja tiedon yh-
teiskäytön lisäämiseen sekä sähköisten palvelujen 
parantamiseen.

Liikuntatietoa ei levitetä ainoastaan tieteen, hallin-
non ja koulutuksen kentillä, vaan mediasta on tul-
lut keskeinen tiedon välittämisen, levittämisen ja 
tuottamisen koneisto. Julkisuuden keskusteluilla on 
vaikutuksensa myös päätöksentekoon: ne vaikutta-
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vat osaltaan siihen, minkälaisista asioista päädytään 
päätöksiä tekemään ja minkälaisiin perusteluihin 
päätökset nojataan. Median rooliin liikuntakulttuurin 
ja -politiikan kentällä on suhtauduttu kapea-alaisesti. 
Median merkitystä ja liikunnan julkisuussuhdetta tu-
lee jatkossa tutkia kattavammin.

Liikunnan tiedolla johtamisessa on paljon haasteita, 
mutta paljon on myös jo tehty. Ministeriö on vahvis-
tanut liikuntapoliittista ohjaustaan tutkimusrahoituk-
sen myöntäjänä, käynnistänyt tiede- ja tiedonvälitys-
yhteisöjen tavoiteohjauksen ja kohdentanut erillistä 
määrärahaa päätöksentekoa palveleviin tutkimuk-

siin. Valtion liikuntaneuvosto on puolestaan nosta-
nut liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten 
arvioinnin työnsä prioriteetteihin. Näiden toimenpi-
teiden myötä liikuntatoimen eri osa-alueiden tieto-
tuotanto on asettunut kriittiseen tarkasteluun. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneu-
vosto kiittävät Liikuntatieteellistä Seuraa ja tutkijoita 
Sanna Ojajärvi ja Sanna Valtonen, jotka ovat selvityk-
sellään tuoneet uusia näkemyksiä tiedolla johtami-
sen kehittämiseen.

Harri Syväsalmi
Johtaja, 

opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsti Laine
Puheenjohtaja, 

liikuntatiedon saavutettavuuden  
kehittämishanke -työryhmä

Leena Harkimo
puheenjohtaja,  

valtion liikuntaneuvosto

minna paajanen
Sihteeri, 

liikuntatiedon saavutettavuuden  
kehittämishanke -työryhmä
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Tutkimuksen 
tavoitteet ja tausta1
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Liikuntatiedon järjestelmällinen hyödyntäminen 
-hankkeessa kartoitetaan ensisijaisesti tutkimuksen 
ja tiedon hyödyntämisen nykytilaa liikuntapoliittises-
sa päätöksenteossa. Tässä yhteydessä liikuntapoliit-
tisella päätöksenteolla viitataan ensisijaisesti valtion 
liikuntahallinnon ja julkishallinnon päätöksenteon 
prosesseihin, joissa tiedolla on entistä korostuneem-
pi rooli. Lähtökohtana on, että liikuntatieteellistä 
tutkimusta, eritasoisia selvityksiä ja hankearviointeja 
tehdään paljon, mutta tieto on pirstaleisesti saavu-
tettavissa eikä se kulkeudu järjestelmällisesti tiedon 
tuottajilta päätöksentekoprosesseihin. 

Tässä hankkeessa tuotetaan liikuntakentän keskeis-
ten toimijoiden haastatteluihin perustuva kokonais-
kuva liikuntakulttuurin tiedeviestinnästä ja tutkitun 
tiedon asemasta liikunnan päätöksenteossa. Lisäksi 
laaditaan suosituksia liikunnan tiedonvälityksen ke-
hittämiseksi. Tutkimuksen pääpaino on tiedon saavu-
tettavuuden lisäämisessä ja tiedon kulkeutumiseen 
liittyvän prosessin kehittämisessä.

Monitahoinen tehtävänanto jakautui haastattelutut-
kimuksessa neljään osa-alueeseen. 

1. Aluksi selvitettiin mitä eri toimijat tarkoittavat 
tiedolla. 

2. Toiseksi tehtiin selkoa siitä, minkälaisissa rooleissa 
toimijat näkivät sekä itsensä että kentän muut toi-
mijat suhteessa tietoon. 

3. Kolmanneksi hahmoteltiin toimijoiden rooleja 
suhteessa tiedon kulkuun. 

4. Neljänneksi pohdittiin tiedon asemaa päätöksen-
teossa: minkälaiseen tietoon päätöksenteko no-
jautui ja missä päätöksenteon vaiheissa minkäkin-
lainen tieto korostui. 

Näiden askelten edellyttämien analyysien perusteel-
la tiivistettiin käsitykset liikuntasektorin ongelmista 
suhteessa tiedon saavuttavuuteen ja hyödynnettä-
vyyteen. Ongelmia pohdittiin sekä tutkimustehtävän 
että siihen liittyvien teoreettisten käsitteiden valos-
sa. Pohdinnan tuloksena laadittiin suosituksia ongel-
mien ratkaisemiseksi.  

Raportti alkaa lyhyellä tiedon hyödynnettävyysongel-

Tutkimuksen tavoitteet ja tausta1
mien taustoituksella ja etenee liikuntasektorin nyky-
tilaa ja keskeisiä ongelmia haastattelujen perusteella 
esittelevään yhteenvetoon. Lopuksi esitetään toi-
mintasuosituksia liikuntatiedon hyödynnettävyyden 
parantamiseksi.

1.1. Liikuntatiedon 
hyödynnettävyysongelmien tausta

Liikunnan tiedonvälityksen ongelmia on puitu vuo-
sikymmeniä. Tiedonvälityksen ongelmista käytävän 
keskustelun rinnalla on keskusteltu tiedosta johtami-
sen resurssina. Tammikuussa 2011 julkaistu valtion 
liikuntaneuvoston arviointi valtionhallinnon liikunta-
poliittisten toimenpiteiden vaikutuksista osoitti, että 
olemassa oleva tutkimus- ja seurantatieto liikunnas-
ta ei vieläkään palvele parhaalla mahdollisella tavalla 
liikuntapolitiikan päätöksentekoa ja vaikutusten ar-
viointia (Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän 
liikunnan kokonaisuudessa 2011). 

Huomio on 2000-luvun liikuntapolitiikassa kääntynyt 
tiedon sovellettavuuteen ja hyödynnettävyyteen. 
Tämä näkyy muun muassa liikuntatieteellisen tutki-
muksen rahoituksessa ja valtionavustusten kohden-
tamisessa: niissä on alettu painottaa tutkimusten tu-
losten käytännöllisiä hyödyntämismahdollisuuksia ja 
yleistajuista raportointia.  Toiveikkaita silmäyksiä on 
luotu erityisesti tiedeviestinnän suuntaan – onko tut-
kimus viestittävissä tavalla, joka parantaa sen hyö-
dynnettävyyttä? Miten? 

Tiedolla johtamisen kehittäminen on suunnannut 
huomion liikuntahallinnon tarpeisiin. Tästä näkö-
kulmasta on noussut ilmeiseksi, että tarjolla ole-
va runsas tutkimustieto ei useinkaan ole sitä, mitä 
päätöksenteossa tarvittaisiin. Tiedolla johtamisen 
keskeinen työkalu, informaatio-ohjaus, onkin jäsen-
tymätöntä suhteessa valtion harjoittamaan resurs-
si- ja normiohjaukseen – sen tulokset ovat usein 
sattumanvaraisia ja vaikuttavuus heikkoa (Stenvall 
& Syväjärvi 2006, Rikala 2012). Resurssiohjauksesta 
huolimatta päätöksenteon kannalta olennaista tut-
kimustietoa puuttuu.  Liikuntahallinto onkin isojen 
kysymysten äärellä. Miten johtaa tiedolla, jos tietoa 
olennaisista asioista ei ole? Mitä ylipäätään voi käyt-
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tää ”tietona” päätöksenteossa ja valmistelussa? Millä 
perusteella ja miten? 

Tiedon ja päätöksenteon välisen suhteen ymmärtä-
miseksi täytyy avata niitä käytäntöjä, joilla tieto ote-
taan haltuun ja hyödynnettäväksi. Käytäntönä voi-
daan pitää organisaation työskentelyyn vakiintunut-
ta systemaattista toimintatapaa, joka tunnetaan ja 
tunnistetaan vähintäänkin organisaation sisäpuolel-
la. Tunnistettavuus ja dokumentoitavuus mahdollis-
tavat käytäntöjen kehittämiseksi. Hyvän käytännön 
erottaa käytännöstä sen sisältämä pyrkimys positii-
viseen muutokseen.  Hyvät käytännöt ovat tulleet 
iskusanaksi hallinnon ja kehittäjien kielessä, sillä ne 
ainakin tuntuvat konkreettisilta ja taloudellisestikin 
hyödynnettäviltä. Hyvän käytännön käsite itsessään 
on kuitenkin varsin väljästi käytetty ja ongelmalli-
nenkin: käytäntö on hyvä aina jostakin näkökulmasta 
katsottuna. 

Pohdimme seuraavassa lyhyesti, minkälaisiin seikkoi-
hin liikuntasektorin päätöksentekoprosessissa tulisi 
kiinnittää huomiota, jotta liikuntatietoa voitaisiin en-
tistä paremmin hyödyntää päätöksenteossa. Erotte-
lemme 1) tiedon saavutettavuuteen liittyvät käytän-
nöt ja 2) päätöksentekoon liittyvät käytännöt (joita 
sääntelevät julkisuusperiaate ja hyvän hallintotavan 
ihanteet). Käytännöt on syytä erottaa toisistaan, sillä 
niiden periaatteet eroavat olennaisesti toisistaan:

1) tiedon saavutettavuus
- tiedon julkisuus ja avoimuus
- tietoa tuottavien, välittävien ja hyödyntävien taho-

jen vuorovaikutuksen verkostot
- teknologiset ratkaisut

2) päätöksenteko
- päätöksenteon suunnittelu-, valmistelu- ja esittely-

vaiheen avoimuus/julkisuus
- tiedon hyödyntämisen systemaattisuus
- tiedon hyödyntämisen läpileikkaavuus – siis tiedon 

hyödyntäminen päätöksenteon kaikissa vaiheissa
- päätöksenteon prosessin läpinäkyvyys – siis 

dokumentointi

Keskeistä tiedon hyödynnettävyydelle ovat pääsyn, 
saatavuuden ja harkinnan ulottuvuudet. Tiedon täy-
tyy siis olla helposti saatavilla, mutta myös pääsy 
määrittelemisen ja tiedon tuottamisen kentälle on 
hyvä taata mahdollisimman laajalle joukolle – aina-
kin kaikille asianosaisille. Harkinnalla viitataan sii-
hen, ettei mikään tieto ole universaalia tai pätevää 
kaikissa olosuhteissa, vaan tietoa on oltava aikaa ja 

resursseja harkita – siis arvioida, kehittää edelleen ja 
kustomoida. 

Haastattelututkimuksen perusteella sekä tiedon saa-
vutettavuuteen että päätöksentekoon liittyvien käy-
täntöjen läpinäkyvyydessä on kehittämisen varaa. 
Tiedonkulun hyvien käytäntöjen määrittelyn yhtenä 
esteenä voi pitää sitä, ettei selkeitä kuvauksia tie-
donhankinnan ja hyödyntämisen käytännöistä ole 
olemassa.  Tietotulva ja virkamiesten kiire ovat seik-
koja, jotka ovat estäneet työprosessien systemaat-
tisen arvioinnin, jota kuitenkin voi pitää hyvien käy-
täntöjen rakentamisen edellytyksenä. 

Kunkin toimijatahon työskentelyprosessien doku-
mentointi ja reflektointi ovat keinoja, joilla voidaan 
paikantaa rutiininomaisista työtavoista kohtia, jois-
sa tehdään tekijällekin tiedostamattomia valintoja, 
päätöksiä ja tulkintoja. Haastattelututkimuksen pe-
rusteella nimenomaan näitä läpinäkyvien ja vakiintu-
neiden käytäntöjen katveeseen jäävää hiljaista tietoa 
ja hiljaisia/tiedostamattomia valintoja hyödynnetään 
liikunnan päätöksenteossa. Tällaista hiljaiseksi jäävää 
prosessin vaihetta tarkoittaa esimerkiksi kontaktiver-
koston käyttöä eli käytäntöä, joka näkyväksi tehtynä 
voisi hyvinkin olla yksi hyvistä käytännöistä.

1.2. Hiljaisesta tiedosta käytännöksi

Tunnistettujen käytäntöjen lisäksi päätöksenteko-
prosessiin ja sen lopputulokseen vaikuttaa hiljaiseen 
tietoon perustuva kokemus. Hiljaisella tiedolla viita-
taan pragmatismin oppien mukaan kokemuksen ja 
tekemällä oppimisen kautta rakentuneeseen ammat-
titaitoon (tietotaitoon), jota ei ole sanallistettu ja jo-
ta sen vuoksi on mahdoton välittää sanallisin keinoin 
(tekemällä oppimisen ideologiasta keskusteltiin jo 
1920- ja 30-luvuilla; esim. Dewey 1927). 

Hiljaisen tiedon hyödyntämistä haittaa se, että hiljai-
nen tieto on – ainakin tekemiemme haastattelujen 
mukaan – usein mielletty henkilökohtaiseksi, subjek-
tiiviseksi ymmärrykseksi, jota ei voi eikä edes tarvit-
se jakaa. Tavallaan tämä on inhimillistä, sillä hyvin 
osatut asiat muuttuvat ihmisen toiminnassa auto-
maattisiksi ja niitä on vaikea itse edes tunnistaa. Ne 
vaikuttavat kuitenkin ihmisen jokapäiväisessä toimin-
nassa ja päätöksenteossa, ja niiden tunnistaminen ja 
jakaminen on olennaista organisaatioiden toiminnan 
kannalta.

Asiantuntijatehtävissä hiljainen tieto jää herkästi 
näkymättömiin ja muuttuu vallankäytön välineeksi 
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– vuorovaikutuksen ja jakamisen sijaan tietoa panta-
taan ja suojellaan. Kun hiljainen tieto ei muunnu yk-
silön ominaisuudesta organisaation käyttövoimaksi, 
joutuvat sukupolvet toisensa jälkeen keksimään pyö-
rän uudestaan ja kamppailemaan samojen, ratkaise-
mattomien kysymysten äärellä. 

Vaikeasti tavoitettavan hiljaisen tiedon välittyminen 
edellyttää, että kommunikaatio- ja tiedonvälityspro-
sesseihin kiinnitetään erityistä huomiota. Kokemus-
peräisestä hiljaisesta tiedosta voidaan rakentaa tie-
dostettua ja välitettävää tietoa vain vuorovaikutuk-
sessa. (Nonaka & Konno 1998, Von Krogh et al. 2000, 
Åberg 2006). Jotta hiljainen tieto kääntyisi sanallis-
tettavaan muotoon, on oltava aikaa pohtia ja sanoit-
taa niitä hetkiä, joissa hiljainen tieto aktualisoituu, 
muuttuu merkittäviksi valinnoiksi. Hiljaisen tiedon 
näkyville saattamiseksi tarvitaan ensisijaisesti tah-
toa saattaa yksilöllisesti rakentunut tietotaito alttiiksi 
avoimelle vuorovaikutukselle. 

1.3. Liikuntasektorin hyvät käytännöt?

Vaikka hyviä käytäntöjä metsästetään myös liikun-
tasektorilla, ei tutkimustiedon tuottamiseen, jaka-
miseen ja hyödyntämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä 
toistaiseksi ole määritelty. Haastattelututkimuksen 
perusteella liikuntakenttä on voimakkaasti eriytynyt 
ja henkilöitynyt. Tällaisessa työskentelykulttuurissa 
hiljainen tieto jää helposti edellä kuvatulla tavalla nä-
kymättömäksi. Hiljaisen tiedon näkeminen henkilö-
kohtaisena ominaisuutena ja omaisuutena vääristää 
sitä, mistä hiljaisessa tiedossa oikeastaan on kysy-
mys: kokemusperäinen tieto on kullekin henkilölle 
rakentunut organisaatiossa työskentelyn kautta ja 
näin se myös kuuluu organisaation jaettavaksi.  

Vakiintuneita käytäntöjä löytyy liikunnan päätöksen-
tekoprosessin kaikista vaiheista (valmistelu, päätök-
sen tekeminen ja sen kirjaaminen, viestintä ja arvi-
ointi), joskin ne ovat haastattelututkimuksen mukaan 
huonosti dokumentoituja. Sama ongelma koskee 
tutkimustiedon hyödyntämistä sekä tiedon hakua. 
Kukaan ei ole valmis selvittämään missä vaiheessa 
valmistelua tietoa etsitään, mistä sitä etsitään ja mi-
ten sitä etsitään. Tilanteita pidetään aina uniikkeina, 
joten selviytymisstrategioidenkin pitää olla aina uu-
denlaisia. Ristiriitaista kyllä, nimenomaan tiedolta 
toivotaan ennakoitavuutta, toistettavuutta, vertailta-
vuutta ja systemaattisuutta, jotta se olisi hyödynnet-
tävissä, mutta hyödyntämisen prosesseja ei samaan 
aikaan nähdä käytäntöinä vaan ainutlaatuisina ja yk-
silöllisinä toimintatapoina. 

Myöskään tiedon tulkitsemista, arviointia tai sovel-
tamista – prosesseja, joista asiantuntijatyö pääosin 
koostuu – ei ole kuvattu tai tehty näkyviksi. Hyvien 
käytäntöjen idut jäävät usein tunnistamatta tai välit-
tyvät heikosti eteenpäin, sillä nykyisessä ”hankekult-
tuurissa” ne kiinnittyvät liikaa projekteihin ja henki-
löihin. Leviämisen kannalta on myös ongelmallista, 
että olemassa ei ole riittävästi verkostoja, joissa hy-
viä käytäntöjä voitaisiin vuorovaikutteisesti levittää 
ja kehittää. Raportit välittävät vain kuvauksia hyvistä 
toimintamalleista, eivätkä ne yksin riitä toimintamal-
lien testaamiseen, räätälöimiseen ja juurruttamiseen 
uusissa ympäristöissä. 

Haastattelututkimuksen perusteella lähdemme siitä, 
että suomalainen liikuntahallinto voisi kehittää pää-
töksenteon ja tiedon hyödyntämisen hyviä käytäntö-
jä. Systemaattisuus, avoimuus ja eritasoisen vuoro-
vaikutuksen verkostojen rakentaminen muodostuvat 
hyviksi käytännöiksi, joiden avulla voi arvioida pää-
töksenteossa hyödynnetyn tiedon relevanssia ja pää-
töksentekoprosessin läpinäkyvyyttä. 

1.4. Tiedeviestinnällä parempaa 
tietojohtamista?

Julkisten organisaatioiden menestyminen riippuu 
yhä enemmän niiden kyvystä käsitellä ja soveltaa tie-
toa hyödynnettäväksi, kyvystä muokata tutkimustu-
los strategisen päätöksenteon välineeksi. Tieto pitäi-
sikin faktojen sijasta ymmärtää tulkintaprosesseissa 
rakentuvina merkityksinä tai tietämisenä, joka on 
jatkuvasti uusiutuva vuorovaikutuksellinen prosessi. 
Tällöin tiedon viestiminen muuttuu kriittiseksi kysy-
mykseksi: tieto tulee asettaa tulkinnalliseen konteks-
tiin, joka on kohderyhmälle olennainen.  

Perinteisesti tiedeviestintänä on ajateltu tieteen tu-
losten popularisointia maallikollekin ymmärrettä-
vään muotoon. Tutkimustulosten popularisoinnista 
ovat vastanneet tutkijat ja näiden rinnalla media, 
jonka tehtävänä on nähty popularisoitujen tutki-
mustulosten välittäminen kansalaisille lineaarisen, 
ylhäältä alas suuntautuvan viestintänäkemyksen mu-
kaisesti (Hilgartner 1990, Väliverronen 2006.) Näin 
ymmärrettynä tieteen popularisointi tavoittelee en-
sisijaisesti kansalaisten valistamista: tieteen tuloksia 
ikään kuin käännetään kansalaisille, jotta he voisivat 
oikean tiedon saatuaan muuttaa käsityksiään vaik-
kapa riittävästä liikunnan määrästä. Muuttuneiden 
käsitysten seurauksena toivotaan kansalaisten muut-
tavan elintapoja tiedon viitoittamaan suuntaan. Vii-
meaikaisten käsitysten mukaan tiedeviestintä ei riitä: 
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tietämistä ei synny valistamisen vaan osallistamisen 
ja vuorovaikutuksen seurauksena. Siksi niin tiedolla 
johtamisen kuin tiedeviestinnänkin käytäntöjä tulee 
kehittää. 

Viime vuosituhannen loppupuolella tiedolla johta-
misen käsitteellistämisessä tapahtui paradigman-
muutos, jonka sisäistäminen voisi hyödyttää myös 
liikuntahallinnon toimijoita. Tietovarantokeskeisestä, 
tiedon kokoamiseen, hallinnoimiseen ja luokitteluun 
fokusoivasta otteesta siirryttiin vuorovaikutukseen ja 
yhteistoimintaan perustuviin tietojohtamisen mallei-
hin. Näissä tietoon suhtaudutaan kontekstuaalisena, 
muuttuvana ja vuorovaikutuksessa syntyvänä voi-
mavarana, jota ei voi kovin tehokkaasti varastoida. 
Kirjastomaisten tietokantojen sijasta ryhdyttiin poh-
timaan organisatorisen muistin kysymyksiä, syste-
maattista verkostoitumista sekä tiedon jakamista ja 
yhteistoiminnallista tulkintaa tukevaa kulttuuria tie-
don säilyttämisen ja hyödyntämisen ehtona.  (esim. 
Grace 2009, Pearlson & Saunders 2006, Lee & Lan 
2007.)

Koska hyödynnettävä tieto rakentuu vasta sen tul-
kitsemisen kautta, on tiedolla johtaminen aina po-
liittista toimintaa, sen taustalla on arvoihin sidottuja 
valintoja. Se, mihin suuntaan yhteiskunnallista kehi-
tystä halutaan ohjata, ei ole koskaan objektiivista tai 
neutraalia eikä perustu puhtaasti tietoon. Tieto voi 
hyvin toimia johtamisen keskeisenäkin työkaluna, 
mutta johtamisen ainoaksi perustaksi siitä ei ole.

Liikuntakysymysten ulottaminen arkiliikunnan ja kai-
ken fyysisen aktiivisuuden alueelle on entisestään 
lisännyt tiedolla johtamisen vaikeutta – ja osin teh-
nyt sen mahdottomaksikin. Kenelläkään ei ole luo-
tettavaa kokonaiskuvaa kansalaisten liikkumiseen 
vaikuttavista lukemattomista muuttujista sen enem-
pää kuin kaikkea sitä olennaista tietoa, millä erilaisiin 
liikkumisen tapoihin vaikutetaan (huippu-urheilume-
nestykseen, urheiluharrastukseen, terveysliikuntaan, 
lasten liikuntaleikkeihin, puutarhatöihin, palveluta-
lojen asukkaiden liikuntaosallistumiseen, perheiden 
liikunta-asenteisiin, kaveriporukoiden liikuntasuh-
teeseen, työmatkoihin, jne.). Tiedolla johtamisen 
keskiöön nouseekin se arvoperusta, jolla tiedon tuo-
tantoa ja tiedon käytännöllistä hyödyntämistä pe-
rustellaan (kenen liikuntatietä halutaan ensisijaisesti 
aurata).

Tiedolla johtamisen käytäntöjä on voitava kehittää 
muuttavaan kenttään mukautuviksi löyhemmiksi 
toimintaperiaatteiksi, joissa erilaisia tietoja tarkas-

tellaan innovatiivisesti rinnakkain ja päällekkäin. 
Edellytetään siis hallinnollisia innovaatioita, joilla 
muokataan organisaation sosiaalisia järjestelemiä 
(organisaation toimintatapoja tai –rakenteita) ja nii-
den myötä itse päätöksentekoprosessia (Parzefall et 
al. 2008, Seeck 2008). Pelkät hallinnolliset prosessit 
eivät riitä yhteiskunnassa, jossa käsitys tiedosta ja 
etenkin siitä, kuka tietää, on olennaisella tavalla eri-
lainen kuin aikaisemmin.

1.5. Tiedekäsityksen muutos

Tieteen ja yhteiskunnan suhde on viime vuosikym-
meninä muuttunut merkittävästi (Irwin & Michael 
2003, Priest 2009, Väliverronen 2006). Tiedeviestin-
nän korostama ajatus tiedon rakentumisesta vuoro-
puhelussa merkitsee myös sitä, että erilaiset tulkin-
nat todellisuudesta kilpailevat keskenään. ”Faktatie-
dot” kamppailevat keskenään, faktatiedon rinnalla 
todellisuuden määrittelystä kamppailee kokemus-
tieto eikä yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua voi aina edes 
tieteen avulla saavuttaa. ”Oikean” tiedon paljastajan 
sijaan tiede ja nähdään yhteiskunnallisena toimijana, 
jolla on kiinteä suhde sekä yhteiskunnallisiin ongel-
miin että niiden ratkaisuihin. Tämä on edellyttänyt 
tieteellisen tiedon rajallisuuden ja epävarmuuden 
hyväksymistä: kaikki tieto on historiallista – aika ja 
paikka määrittävät esimerkiksi sitä, mistä ylipäätään 
tieteessä halutaan tietää ja minkälaisia kysymyksiä 
kysytään. Faktana pidettykin muuttuu ja tarkentuu, 
kun uusilla menetelmillä saavutetaan uudenlainen 
ymmärrys tutkimuskohteesta.   

Vuoropuhelua korostavan tiedeviestinnän näkökul-
masta ei riitä, että tieteen tuloksia raportoidaan ym-
märrettävästi, vaan tulosten ja niihin liittyvän vuoro-
puhelun on tarkoitus osallistaa ja valtauttaa erilaisia 
toimijaryhmiä. Vuoropuhelua painottavan tiedevies-
tinnän keskeinen etu valistavaan viestintään nähden 
piilee sen voimassa sitouttaa kansalaiset heitä itse-
ään koskevaan keskusteluun ja sen myötä myös toi-
mintaan. Jos yksisuuntainen viestintä toimisi, meillä 
ei olisi liikkumattomia tai tupakoitsijoita. 

Vuoropuhelu koskee myös tiedontuottajien ja pää-
töksentekijöiden välistä suhdetta. Muuttuneen vies-
tintäympäristön toimintatapojen juurruttaminen 
liikuntapolitiikkaan on nostettu esiin tulevaisuuden 
visioissa (esim. Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-lu-
vulla), mutta näkemykset liikuntatutkimuksen, liikun-
tapolitiikan ja julkisuuden suhteesta vaativat vielä 
täsmentämistä.
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1.6. Kohti julkisuuslähtöisempää 
liikuntapolitiikkaa?

Enää ei riitä, että keksitään yhä uusia keinoja tieteen 
popularisoimiseksi tai pyritään viestimään entistä 
paremmin. Tutkijoiden tiedeviestintätaidot ovat to-
ki edelleen olennaisia. Yhtä olennaista on kuiten-
kin miettiä, miten tiede saadaan entistä paremmin 
kommunikoimaan muiden yhteiskunnan toimijoiden 
kanssa. Jotta tällainen tiedeviestintä voi toteutua, 
tarvitaan ylhäältä alas suuntautuvien valistuskam-
panjoiden sijasta (tai ainakin rinnalle) keskustelun 
foorumeita – esimerkiksi verkkokeskustelujen tai tie-
dekahviloiden kaltaisia substanssivetoisia kohtaami-
sia sekä journalistista julkisuutta.

Lähtökohtamme on, että medioituneessa verkosto-
yhteiskunnassa tietoa, tietoon nojaavaa päätöksen-
tekoa ja julkisuutta ei voi erottaa tosistaan. Medioi-
tuneessa yhteiskunnassa merkityksiä rakennetaan 
ja jaetaan yhä selkeämmin mediavälitteisesti. Perin-

teisen median rinnalle on noussut sosiaalisen medi-
an mahdollistama erilaisten julkisuuksien verkosto, 
joka yhtälailla osallistuu merkitysten määrittelyyn ja 
jakamiseen. Julkisuuden merkitystä ei voi vähätellä 
– se määrittää, mistä asioista kansalaisilla (mukaan 
lukien päätöksentekijät) on ja ylipäätään voi olla 
näkemyksiä. 

Liikuntatieto ja -politiikka eivät voi jättäytyä kes-
kustelevan julkisuuden ulkopuolelle. Alan tiede-
viestinnälle olisi tärkeää lisätä ymmärrystä niistä 
mekanismeista, joilla liikuntakysymykset nousevat 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhteiskunnallisten 
toimijoiden aktiivisuus vaikuttaa olennaisesti siihen, 
miten pitkään ja kuinka laajasti jotakin yksittäistä on-
gelmaa käsitellään julkisuudessa. Julkisuusmekanis-
min ymmärtäminen on olennaista, jos ja kun liikun-
tapoliittisilla päätöksillä toivotaan olevan kansalais-
ten toimintaan ja yhteiskunnan rakenteisiin ulottuvia 
seurauksia.
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2 Ongelmien taustaa ja 
nykytilaa haastattelujen 
perusteella
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Ongelmien taustaa ja nykytilaa 
haastattelujen perusteella2

Tiedon hyödyntämisen suurin ongelma ei haastatte-
lujen perusteella ole tiedon puute, vaan pikemmin-
kin sen ylitarjonta.  Tiedon – julkaisujen, selvitysten 
ja nimekkeiden – lisääntyminen ei ole merkinnyt 
tiedon hyödyntämisen (tiedolla johtamisen) lisään-
tymistä.  Olemassa olevaa tietoa ei ole kuin harvois-
sa erityistapauksissa tuotettu tavoilla, jotka suoraan 
palvelisivat liikuntapoliittista päätöksentekoa ja aut-
taisivat arvioimaan päätöksenteon vaikuttavuutta. 
Ongelmia on lisännyt se, että osa päättäjillekin olen-
naisesta liikuntatiedosta on jäänyt päättäjien tavoit-
tamattomiin, esimerkiksi kansainvälisiin tieteellisiin 
artikkeleihin ja tutkimusyhteisöihin.  Toisaalta run-
saasta tiedosta huolimatta tietovarannossa on isoja 
aukkoja, joiden paikkaaminen helpottaisi päätöksen-
tekijöiden tehtäviä.

Haastattelu- ja kyselymateriaaliin perehtymisen jäl-
keen oli selvää, että valtaosa toimijoista näki on-
gelmia pääosin muiden toiminnassa. Etenkin tiedon 
välittäminen – jota monikaan toimijoista ei kokenut 
varsinaiseksi tehtäväkseen - nähtiin tehtävänä, josta 
jonkun toisen pitäisi olla vastuussa. Päätöksentekijät 
ja kolmannen sektorin edustajat tarjosivat tiedonvä-
litystehtävää ensisijaisesti tutkijoille, joiden toivottiin 
viestivän tutkimustuloksistaan siten, että niitä voisi 
sellaisinaan soveltaa. Tutkijatkin allekirjoittivat aina-
kin osittain näkemyksen omaan rooliinsa kuuluvasta 
viestimisen velvollisuudesta. Etenkin kulttuuris-yh-
teiskunnallisten tieteiden edustajat näkivät tutki-
muksen popularisoinnin yhteiskunnallisen vaikutta-
misen keinona, mutta luonnontieteelliseen tutkimu-
straditioon ajatus tutkimustulosten sovellettavuuden 
avaamisesta ei istunut yhtä hyvin. Tieteenalasta riip-
pumatta todettiin tiedonvälityksen vievän aikaa tut-
kimuksenteolta – etenkin kun siihen ei ole osoitettu 
ylimääräisiä resursseja.

Haastatelluista monet olivat sitä mieltä, että eri-
tyinen tiedonvälityksen organisaatio helpottaisi 
tiedonvälityksen ja hyödynnettävyyden ongelmia. 
Odotukset tällaista erillistä organisaatiota kohtaan 
olivat suuret, sillä samalla toivottiin ulkoistetun orga-
nisaation välittävän haluttua tietoa halutulla tavalla. 
Tiedeviestintään ja tietojohtamisen perehtyneen nä-

kökulmista tällainen organisaatio lienee yhtä mah-
doton kuin täydellinen, aina ajantasainen ja helppo-
käyttöinen tietopankki, jonka asiasanat on muodos-
tettu kulloisenkin käyttäjän tiedontarpeesta käsin. 
Tiedonvälityksen kanssa jonkin verran painiskelleet 
näkivät erillisen tiedonvälitysorganisaation kentän 
pirstaleisuuden vuoksi ongelmallisena. Lisäksi toi-
minnan väistämättömän moniroolisuuden vuoksi tie-
donvälitystoimintaa ei voida kokonaan ulkoistaa. 

Olemme tiivistäneet haastattelujen perusteella ra-
kentuneet tiedon välittämiseen ja välittymiseen liit-
tyvät puutteet viideksi keskeiseksi ongelmaksi:

1. Kentän hajanaisuuteen liittyvät ongelmat

”Tämä on niin iso organisaatio, että jo verkostoitu-
minen talon sisällä olisi hyödyllistä. Eri aloilla teh-
dään tutkimusta, joiden osat liippaavat toisiaan 
tai joiden tulokset olisivat osittain toisilleen hyö-
dynnettävissä. Mutta kun tapana ei ole verkostoi-
tua yli oppialarajojen tutkimukseen liittyvissä ky-
symyksissä, tämä potentiaali jää hyödyntämättä.”

”Meillä on valtavan hyvät kansainväliset tutkimus- 
ja yhteistyöverkostot, joissa meitä arvostetaan. 
Kotimainen yhteistyö on vähäistä, ei oikein ole sel-
laisia tahoja.”

- kenttä koostuu erilaisista toimijoista, joilla on erilai-
set toiminnan motiivit ja eetokset

- tiedontuotannon hajanaisuutta vahvistavat tieteen-
alaerot, koulukuntaerot ja näiden välille rakentu-
neet opilliset kiistat

- organisaatiot kilpailevat keskenään tiedon ”to-
tuudellisuudesta” ja paremmuudesta” sekä 
resursseista 

 
2. Tietoon liittyvät ongelmat

”Kun tavoitteena on matalan kynnyksen liikunnan 
edistäminen, pitäisi selvittää, mitä liikuntatoimijat 
ajattelevat matalan kynnyksen kehittämisestä. Ei 
siinä kummempia tutkimuksia tarvita.”
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”Akateeminen liikuntatutkimus ei ole pysynyt lii-
kunnan käytäntöjen tasalla. Tuotettu tieto on suo-
rastaan ala-arvoista suhteessa siihen, mitä liikku-
misen ja liikkumattomuuden käytännöistä pitäisi 
tietää.”

- tiedon valtava määrä, laatuerot ja laaja-alaisuus 
asettavat haasteita tiedon saavutettavuudelle ja 
saavuttavuudelle

- ristiriitaiset tietokäsitykset vaikeuttavat tiedon hyö-
dynnettävyyttä, vertailtavuutta ja luottamusta saa-
tavilla olevaan tietoon 

- erilaiset tiedonintressit ja tiedontarpeet johtavat 
”puuttuvan tiedon eetokseen”

- kentällä tarvittava käyttötieto sekä hiljaisen tiedon 
ja käytäntöjen kerrokset jäävät näkymättömiin

   
3. Kentän roolitukseen liittyvät 
ongelmat (suhteessa tietoon)

”Tutkijayhteisöllä on totta kai omat intressit ja tie-
don tuottamisen ehdot. Ongelma on siinä, että 
tartuntapinta reaalimaailmaan on tällä hetkellä 
muiden rakennettava.”

”Toki tutkimustuloksia voi soveltaa kohti käytän-
nön maailmaa, mutta liikuntapolitiikkaan voi ot-
taa kantaa vain omilla ehdoillaan ja tutkimuksen 
sanelemissa rajoissa, muuten uskottavuus kärsii.”

- jähmeät rooliodotukset: tiedon tuottaminen, välit-
täminen ja hyödyntäminen erotettu rakenteellisesti 
toisistaan 

- käytännössä toimijat moniroolisia suhteessa tie-
toon: jokainen toimija toimii vähintään kahdessa, 
ellei kaikissa kolmessa, roolissa

- itserefleksiivisyyden puute johtaa epärealistisiin 
odotuksiin: muiden odotetaan hoitavan itselle kuu-
luvia tiedon välittämisen tai tulkitsemisen tehtäviä

4. Täsmentymättömät käsitykset 
tiedon asemasta ja paikasta 
päätöksentekoprosessissa

”Kaikkea ei voi selvittää tutkimuksen avulla ei-
kä kaikkea politiikkaa voi tehdä tutkimustiedolla. 
Tässä mielessä tutkimustiedolla johtamisen idea 

ontuu.”
”Päätöksentekijän rooli on luottaa virkamiehiin ja 
asiantuntijaverkostoihin. Tärkeää on tietää, ku-
ka tietää. Tiedonhankinta – tai tarve siihen – on 
pitkälti henkilökohtainen ominaisuus: jotkut etsi-
vät tietoa laajasti ja perusteellisesti ja toiset al-
kavat valmistella päätöstä ilman sen suurempia 
tiedonhakuja.”

- tietoa hyödynnetään pääsääntöisesti tehtyjen toi-
minnan linjausten tai päätösten legitimoimiseksi

- ajatukset tiedosta ja tiedon hyödyntämisestä ovat 
utuisia: esimerkiksi ”hiljainen tieto” tai eritasoisista 
tutkimuksista ja selvityksistä rakentunut intuitiivi-
sesti tulkittu tieto jäävät tunnistamatta

- tiedon ja päätöksenteon suhde jää konkreettisesti 
osoittamatta: prosessikuvauksia päätöksenteosta 
kaivataan kipeästi

5. Negatiivinen ja kehittymätön 
käsitys julkisuudesta

”Media painottaa täysin epärelevantteja asioita 
tutkimuksia esitelleessään. Ei sellainen kannusta 
avaamaan suutaan toimittajille.”

”Ei meidän alamme ole mediaseksikästä, ei julki-
suus kiinnostu liikunnan terveysvaikutuksista.”

- kentällä vallitsee epäluulo ja epäluottamus suhtees-
sa julkisuuteen journalismin keskeistä roolia yhteis-
kunnallisen tiedon kierrättäjänä ja etenkin tuotta-
jana ei ole sisäistetty – tiedeviestintä ei yksin riitä 
medioituneessa yhteiskunnassa

- julkisuutta pidetään korkeintaan kanavana kansa-
laisiin, ei päättäjiin, vaikka media on päätöksenteki-
jöille keskeinen tiedon tuottaja ja välittäjä

- julkisuutta ei osata hyödyntää toiminnan resurssina

Liikuntakentän keskeiset ongelmat liittyvät toimi-
joiden erillisyyteen ja julkisen keskustelun ja vuoro-
vaikutuksen puutteeseen. Kuvio 1 havainnollistaa 
liikuntakentän tiedontuotannon, tiedonvälityksen 
ja tiedontarvitsijoiden välisiä vuorovaikutusvirtoja 
nykytilanteessa. Kuvassa korostuu eri tahojen eriy-
tyneisyys ja etenkin kansalaisten etäisyys liikuntatie-
don keskeisistä kysymyksistä. 
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Kuviosta 1 näkyy, miten vuorovaikutus eri tahojen 
välillä perustuu ajatukseen erilaisista tehtävistä ja 
toiminnan motiiveista. Valtionhallinto ohjaa tiedon-
tuottajatahojen tutkimusta ja kolmannen sektorin 
toimintaa resurssiohjauksella, mutta sisällöllinen 
vuorovaikutus eri tahojen välillä on vähäistä. Nykyti-
lanteessa tiedonvälitys tutkijoiden ja hallinnon välillä 
nähdään yksisuuntaisena tulosten raportointina ja 
tiedon popularisointina. 

Kansalaiset sijoittuvat hyvin etäälle liikuntatiedon 
prosesseista ja tulevat puhutelluiksi lähinnä tietoa 
popularisoivien valistuskampanjoiden muodossa. Ak-
tiivisesti kansalaiset voivat osallistua lähinnä kolman-
nen sektorin vapaaehtoistoimintaan kautta. Media-
kulttuuri ja liikuntakulttuuri yhteiskunnallisina kon-

teksteina ovat etäällä päätöksenteon ja tutkimuksen 
kysymyksenasetteluista – tai ainakaan niiden välisiä 
yhteyksiä ei juurikaan oteta toiminnassa lukuun.  
Myöskään kansalaisten suhdetta liikuntakulttuuriin 
ei tunneta lukuun ottamatta kolmannen sektorin toi-
mintaan osallistumista. 

Haastattelututkimuksessa esiin nousseiden keskeis-
ten ongelmien perusteella ja yhteiskuntateorioihin 
tukeutuen olemme luoneet toimintasuosituksia, 
joilla liikuntatiedon kulkua ja reittejä voisi kehittää. 
Kantavana ajatuksena toimintasuositusten laatimi-
sessa on liikuntasektorin käytäntöjen päivittäminen 
muuttuneen toimintaympäristön (medioituneen ver-
kostoyhteiskunnan) mahdollistamilla ja edellyttämillä 
tavoilla.  

3.Sektori
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Kuvio 1: Liikuntatiedon reitit nykytilanteessa. 
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3 Toimintasuosituksia 
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Toimintasuosituksia 3

3. 1. Vuorovaikutuksen verkostojen 
rakentaminen ja vakiinnuttaminen

Verkostojen rakentaminen ja vakiinnuttaminen lii-
kuntakentän toimijoiden (tutkijoiden, päätöksente-
on, kolmannen sektorin toimijoiden) välille on edel-
lytys kentälle olennaisen tiedon määrittelylle. Vuo-
ropuhelun edistämiseksi on esitetty mm. toimen-
piteiden ja hyvien käytäntöjen dokumentointia ja 
tiedonvälityksen kehittämistä (Uusi suunta liikunta-
tutkimukseen 2009). Nopeasti muuttuvan yhteiskun-
nan ymmärtäminen edellyttää lisäksi aktiivista kes-
kustelua siitä, minkälaista on liikuntakentälle olen-
nainen tieto, minkälaiset tahot sitä voivat tuottaa ja 
miten tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa. 

Olemassa olevan tilanteen kertaluontoinen määritte-
ly ei riitä, vaan kokonaisymmärrystä on rakennetta-
va säännöllisesti ja jatkuvasti uudestaan. sen vuoksi 
on rakennettava ja vakiinnutettava säännöllisyyteen 
perustuvia vuorovaikutuksen verkostoja. Etukäteen 
ei voi tietää, minkälaiset tapahtumat, tilanteet tai jul-
kiset keskustelut vaativat liikuntakentän toimijoiden 
reagointia. Esimerkeistä käyvät väkivalta urheilun 
areenoilla tai dopingkäryt. Rakennettuja ja vakiinnu-
tettuja monen toimijan monialaisia ja moniroolisia 
asiantuntijaverkostoja täytyy pystyä hyödyntämään 
yksittäisten kysymysten ratkaisemiseksi lyhyelläkin 
aikavälillä. Vakiinnutettavia vuorovaikutuksen muo-
toja ovat esimerkiksi 

• Säännöllinen ja rakenteellinen vuorovaikutus 
- vuosittain toistuvat, toimijoita yhteen kokoavat mo-

nialaiset tutkimuspäivät 
- vuosittain toistuvat kentän toimijoiden (valtio, alu-
eet, kunnat, järjestöt, tutkijat) yhteiset työpajatyyp-
piset kehittämispäivät ennalta sovittujen teemojen 
ympärillä 
- tieteenalojen omien tutkimuspäivien profiilin nosto 
tarvittaessa
- säännölliset (ja avoimet?) keskustelutilaisuudet ja 
kuulemiset Liikuntapolitiikan iltapäivän (23.10.2012) 
tapaan

• Substanssiin sidottu vuorovaikutus 
- joustavasti eteen tulevien ongelmien ympärille koo-
tut, tarpeen mukaan toistuvat asiantuntijatapaami-
set, jotka kokoavat yhteen päätöksentekijöitä, tut-
kijoita ja muita olennaisia substanssiosaajia ja joissa 
prosessinomaisesti suunnitellaan, kehitetään ja ar-
vioidaan yhdessä esimerkiksi uusia liikuntapoliittisia 
linjauksia tai yksittäisten tilanteiden (esim. kaukalo-
väkivalta) edellyttämiä toimenpiteitä 
- kuulemiset ja asiantuntijamenettelyt, joilla voidaan 
tukea päätöksenteon tietopohjaa valmistelun eri 
vaiheissa
- julkisten keskustelufoorumien kehittäminen ja pe-
rustaminen tarpeen mukaan (vrt THL:n Kärsiskö? 
-ryhmä facebookissa)

Asiantuntijatapaamisten rakenteellistaminen lisää 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja edesauttaa julkis-
ta liikuntapoliittista keskustelua. Vuorovaikutuksen 
ja verkostoitumisen avuksi tarvitaan resursoitu ja 
vastuullistettu toimija. Liikuntakentän kannalta re-
levantin vuorovaikutuksen verkostot eivät rakennu 

1.  Vuorovaikutuksen verkostojen rakentaminen ja vakiinnuttaminen
2.  Toimijaroolien selkiyttäminen
3.  Tieteenalaerojen kunnioittaminen tiedon hyödynnettävyyttä arvioitaessa
4.  Hyvien käytäntöjen selvittäminen 
5.  Julkisuussuhteen kehittäminen ja julkisuuden hallinta
6.  Innovatiivisten tietohallinnon ratkaisujen kehittäminen

Suositukset
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itsestään. Sen vuoksi tarvitaan nimetty taho, joka 
ottaa vastuun toiminnan järjestämisestä ja vakiinnut-
tamisesta sekä tarkoituksenmukaisten tietojen hal-
linnoimisesta. Verkostoja ylläpitävän organisaation 
tehtäväksi voi määrittää esimerkiksi liikuntapolitiikan 
kysymysten kannalta relevanttien kysymysten ajan-
tasaisen seuraamisen sekä olennaisten, jo olemassa 
olevien kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen 
(usein maksullisten) seuraamisen ja välittämisen tar-
vitseville tahoille. Tällä tavoin voidaan osin rakentaa 
uutta, mutta osin myös hyödyntää jo olemassa olevia 
resursseja. Kysymys ei siis ole pelkän tiedon välittä-
jän roolista, vaan eri tasoisen verkostoitumisen ja yh-
teiskunnallisen toiminnan mahdollistajasta. 

Vuorovaikutus on toimintaa. Tämän vuoksi toimijoi-
den sitoutumista vuorovaikutukseen on tavalla tai 
toisella kannustettava – näkemys liikuntakentälle 
relevanteista tiedontarpeista ja potentiaalisista tie-
dontuottaja- ja -tarvitsijatahoista ei rakennu sillä, 
että jokainen käy vuotuisessa seminaarissa pitämäs-
sä oman puheenvuoronsa. Vuorovaikutusta toimi-
joiden välillä voi lisätä myös suuntaamalla rahoitus-
ta yksittäisten sektoritutkimusten sijaan laajempiin 
tutkimusohjelmiin. 

3. 2. Toimijaroolien selkiyttäminen

Tiedon ja sen hyödyntämisen näkökulmasta liikunta-
kenttä koostuu kolmesta suhteellisen selkeästi toisis-
taan erottavasta rakenteellisesta toimijaroolista, joi-
den osalta voi nimetä selkeitä toimintasuosituksia.  

Tiedon tuottajan roolissa merkittävää on laadukkaan 
tiedon tuottaminen, oli sitten kysymys tutkimukses-
ta, selvityksestä tai kartoituksesta. Jotta tuotettu tie-
to olisi myös muiden hyödynnettävissä, tuottajien/
tuottajaorganisaatioiden on 
- raportoitava läpinäkyvästi: raportista täytyy käydä 

ilmi, perustuvatko tulokset tutkimukseen vai selvi-
tykseen, millaisin menetelmin tulokset on saatu ai-
kaan ja miten luotettavuutta on arvioitu

- viestittävä: julkaistava julkisesti rahoitetun tutki-
muksen tuloksia myös muualla kuin kansainvälisissä 
peer review -julkaisuissa

- popularisoitava: huolehdittava raportoinnin 
yleistajuisuudesta

- sovellettava: avattava tutkimustuloksia ja osoitetta-
va sovelluskohteita tai suuntia tulkinnoille

- otettava kantaa ja osallistuttava yhteiskunnalliseen 
ja liikuntapoliittiseen keskusteluun: oltava avoin ky-
symyksille sekä otettava osaa omasta tutkimusai-

heesta käytävään keskusteluun, jos sitä käydään  
Liikuntatutkijat voisivat olla aktiivisempia yhteis-
kunnallisessa ja liikuntapoliittisessa keskustelussa. 
Tiedon tuottajien/tuottajaorganisaatioiden täytyy 
tunnistaa vastuunsa siitä, että tieto ei jää ainoastaan 
tutkijan tai tutkimusryhmän tuntemiksi tuloksiksi 
vaan että se kohtaa myös parhaalla mahdollisella ta-
valla ympäröivän yhteiskunnan tarpeet. Kaikkea tut-
kimusta ei voi suoraan soveltaa käytäntöön, mutta 
kaiken tutkimuksen (yhteiskunnallisesta) relevans-
sista voi keskustella. Erilaisia versioita tutkimustu-
loksista tarvitsevat niin media, päätöksentekijät kuin 
niin sanottu suuri yleisö. Yliopistojen kolmas tehtävä, 
yhteiskunnan palveleminen, koskee myös liikuntatie-
don tuottajia, ja tämän tehtävän toteutumista edes-
auttaa tiedon hyödynnettävyyden kontekstuaalinen 
pohtiminen.

Tiedon välittäjän roolissa korostuu vuorovaikutus 
tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa. Jotta tietoa 
voisi välittää, on oltava selvillä kenelle ja mihin tar-
koitukseen tietoa välitetään ja viestittävä sen mukai-
sesti.  Tietoa sinänsä ei voi välittää eikä popularisoi-
da, vaan prosessi sisältää keskeisten tulosten yleis-
tajuisen esittämisen lisäksi oletuksen tiedon tarvit-
sijoista ja tiedon itsensä käyttöarvosta. Jotta näistä 
voidaan päästä selvyyteen, on vuoropuhelu kaikkien 
tietoon liittyvien tahojen, niin tuottajien kuin hyö-
dyntäjien kanssa, välttämätöntä. Tiedon välittämi-
sen lisäksi on toimittava toimijatahojen kohtaamisen 
ja verkostoitumisen fasilitaattorina. Myös olemassa 
olevien tietoarkistojen yms. kartoittaminen ja saat-
taminen muiden toimijoiden hyödynnettäväksi voisi 
olla tällaisen välittäjäorganisaation rooliin kuuluvaa 
toimintaa. 

Tiedon hyödyntäjän roolissa tulee ymmärtää, et-
tei tieto sellaisenaan toimi päätöksenteon välinee-
nä, vaan tietoa täytyy uskaltaa tulkita. Samalla kun 
”opetusministeriö tukee liikuntatieteellisesti korkea-
tasoista ja merkityksellistä tutkimusta, joka on sovel-
lettavuusarvoltaan korkeaa, innovatiivista ja käytän-
nön liikuntatoimen ja hyvinvoinnin kehittämisen tie-
dontarvetta palvelevaa”, on ministeriössä pohdittava 
liikuntayksikön omaa roolia tutkimuksen hyötynäkö-
kulman pohtijana.  

Ministeriön mahdollisuudet lisätä liikuntatiedon 
hyödynnettävyyttä liittyvät sen rooliin liikuntatie-
teellisesti korkeatasoisen ja merkityksellisen sekä 
sovellettavuusarvoltaan korkean tiedon tuotannon 
suuntaamisessa ja ohjaamisessa.  Ministeriön liikun-
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tayksiköllä on vastuu myös siitä, että olemassa ole-
vaa tietoa käytetään mahdollisimman läpinäkyvästi 
päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa.

Tämä edellyttää päätöksentekoprosessin yksityis-
kohtaista avaamista tiedon hyödyntämisen näkökul-
masta. Konkreettisesti tiedon hyödyntämisen vakiin-
tuneiden ja tilannekohtaisten käytäntöjen selvittä-
miseksi tulisi valita muutama tapaus, joiden osalta 
kirjattaisiin ylös, mistä aloite päätöksen valmisteluun 
nousi, missä vaiheessa tietoa haettiin, keneltä kysyt-
tiin, keneltä ei kysytty, miten tehtyjä valintoja perus-
teltiin. Tällä tavoin saataisiin esiin niitä tutkimustie-
don, ”hiljaisen tiedon” ja vakiintuneen toimintakult-
tuurin moninaisia käytäntöjä, joiden seurauksena 
valmistelusta edetään esittelyyn ja itse päätökseen 
saakka.  

Tieto ei ole päätöksenteon näkökulmasta hyödytön-
tä, vaikka sen hyödyntäminen olisi muutaman mut-
kan takana. Tulkinnassa apuna voidaan käyttää eri-
laisia asiantuntijamenettelyitä ja kuulemisia, joissa 
substanssivetoisen keskustelun voimin rakennetaan 
ymmärrystä tiedosta ja sen hyödyntämisestä pää-
töksenteossa. Tiedon tulkitseminen eri toimijoiden 
kesken on aikaa vievä prosessi, mutta sillä tavoin voi-
daan rakentaa yhteyttä joskus abstraktiksikin jäävän 
tutkimustiedon, liikuntakentän käytännön toiminnan 
ja päätöksenteon välille. Asiantuntijamenettelyyn 
väistämättä liittyvää subjektiivisuuden ja intressisi-
dosten problematiikkaa vähentää menettelyn avoi-
muus, julkisuus ja menettelyssä yhteisvastuullisesti 
tuotettu kirjallinen dokumentaatio.   

Käytännössä edellä esitellyt toimijaroolit menevät 
monella tavoin päällekkäin – sama toimija on joissa-
kin työnsä edellyttämissä tehtävissä tiedon välittä-
jä, joissakin soveltaja/hyödyntäjä jne. Siksi rooleja 
ja niihin kiinnittyviä (toisten toimintaan kohdistet-
tuja) odotuksia on pohdittava kriittisesti. Esimerkik-
si päätöksentekijöiden roolia olemassa olevan tie-
don soveltajana ja hyödyntäjänä ei kaikilta osin ole 
tunnistettu. 

Edellä kuvatut asiantuntijamenettelyt lisäävät pää-
töksenteon resursseja hyödyntää myös muuta kuin 
suoraan päätöksenteon tarpeisiin tuotettua tietoa. 
Päätöksentekijöiden olisi mahdollista myös ottaa 
nykyistä vahvemmin rooli itselleen relevantin tie-
dontuotannon suuntaajana. Tämän ei tarvitse olla 
ristiriidassa tutkimuksen autonomian kanssa, mikäli 
ohjaus toteutetaan esimerkiksi tutkimusohjelmien 
muodossa. 

Tiedon, arvojen, käytäntöjen ja politiikan rajojen 
pohtiminen on olennainen roolitukseen liittyvä kysy-
mys. Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden tiivis yhteis-
työ nostaa kysymyksiä tutkimuksen ja politiikanteon 
suhteesta – tutkijat ovat/voivat olla poliittisia tutki-
muksen ehdoilla, ei niinkään päätöksenteon ehdoilla. 

Päätöksenteossa hyödynnettävällä tiedolla on aina 
suhde yhteiskuntaan. Tämä suhde täytyy tunnistaa 
myös biotieteiden kentällä. Lisää keskustelua kaiva-
taankin kaikkien tieteiden poliittisuudesta ja arvosi-
donnaisuudesta – mikään tiede ei ole arvovapaata. 
Historiaan ja kulttuuriin sidotut arvovalinnat näky-
vät muun muassa siinä, mitä kulloinkin tutkitaan ja 
minkälainen tutkimus kulloinkin herättää julkista 
keskustelua.

Tiedontarpeen, tutkimustiedon, julkisuuden ja pää-
töksenteon välinen kehämäinen toimintaprosessi on 
edelleen selvittämättä. Tiedon hyödynnettävyyden 
lisäämiseksi olisi olennaista kartoittaa yksittäisten 
tapausten pohjalta päätöksenteon ja tiedon hyödyn-
tämisen prosessi TAI hyväksyä, että mitään vakiintu-
nutta tiedon hyödyntämisen kaavaa ei ole ja lähteä 
etenemään siltä pohjalta.

Ehdotamme roolitusta selkeyttävän keskustelun 
käymistä, jossa olennaista on reflektoida ja arvioida 
omaa roolia ja odotuksia suhteessa muihin. Käytän-
töjen tasolla täytyy määrittää, mitä (uutta) omaan 
toimintaan voi sisällyttää ja mitä kukin voi keneltäkin 
edellyttää.    

3. 3. Tieteenalaerojen kunnioittaminen 
tiedon hyödynnettävyyttä arvioitaessa 

Liikuntatiedon hyödynnettävyyden arvioinnissa tar-
vitaan selkeää ja läpinäkyvää, tieteenalaerot huo-
mioivaa rajaamista bio- ja lääketieteellisen ja yh-
teiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen tietoon. Tie-
teenalojen välille on liikuntatiedon tuotannossa ra-
kentunut perustavaa laatua oleva jakolinja. Ainakin 
toistaiseksi lähes yhteen sovittamattoman erilaiset 
tietokäsitykset suuntaavat sitä, miten tutkitaan ja 
minkälaista tietoa pidetään arvokkaana ja todellise-
na. Joissakin tapauksissa tutkimusaiheet voivat olla 
samankaltaisia, mutta näkökulmien eroa ei historial-
lisista syistä osata nähdä synergisenä, vaan se raken-
tuu kiistaksi resursseista ja siitä, kuka on ”oikeassa”.  

Päätöksenteon näkökulmasta tieto on arvokasta, kun 
se on hyödynnettävää. Yhteiskunta- ja käyttäytymis-
tieteellisen tiedon linkki yhteiskuntaan ja liikuntapo-
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vyyden kontekstissa kysymykseen voisi tulla vaikka-
pa liikuntatutkimuksen tiedeviestintäpalkinto tai pal-
kinto julkisen keskustelun virittämisestä.

Päätöksenteon tarpeisiin tuotettavan tutkimuksen 
suuntaamisen keinoja täytyy ajatella uudelleen – esi-
merkiksi laajan teeman ympärille suunnitellun tutki-
musohjelman voi kapeaa sektoritutkimusta parem-
min muotoilla myös tutkimuksen tekijöiden kannalta 
palkitseviksi.

Ehdotamme kuulemistilaisuuksien järjestämistä: lii-
kuntatiedon kentältä olennaisen, mutta toistaisek-
si puuttuvan tiedon listaaminen edesauttaa sekto-
ritutkimusten ja tutkimusohjelman suuntalinjojen 
muodostamista.
 
3. 4. Hyvien käytäntöjen selvittäminen

Relevantit käytännöt tiedon hyödynnettävyyden ja 
saavutettavuuden näkökulmasta liittyvät viestinnän 
ja jakamisen käytäntöihin organisaatioiden sisällä, 
välillä ja niistä ulospäin. Lähes kaikissa haastatte-
luissa nousi esiin liikuntatiedon tiukka henkilöitymi-
nen tiettyjen teemojen, aihealueiden ja osaamisen 
osalta. Tätä voi pitää viestinnän ja avoimuuden nä-
kökulmasta ongelmallisena, sillä tiedon kapseloitu-
minen eri yksiköille ja yksilöille haittaa tiedon saa-
vutettavuutta. Ehdotammekin etenkin hiljaisiksi jää-
neiden viestinnän ja vuorovaikutuksen käytäntöjen 
purkamista.

Organisaation sisällä vakiintuneita tiedon hyödyn-
tämisen ja jakamisen käytäntöjä ovat päätöksen val-
misteluun liittyvät tiedonhaut, organisaation sisäiset 
kokoukset ja niistä kirjoitetut pöytäkirjat, muistiot 
jne. Näiden jo tunnistettujen tiedon hankinnan ja ja-
kamisen käytäntöjen lisäksi olisi syytä kiinnittää huo-
miota siihen, miten hiljainen tieto entistä paremmin 
tunnistettaisiin ja sen myötä vakiinnutettaisiin osaksi 
päätöksentekoprosessia.  Hiljaisen tiedon tunnista-
miseksi olisi osoitettava niitä hetkiä, jolloin organi-
soidut ja sitä myötä vakiintuneet systemaattiset käy-
tännöt eivät riitä, vaan tarvitaan esimerkiksi yksit-
täisen toimijan konsultointia (soitto asiaan perehty-
neelle entiselle tai nykyiselle virkamiehelle, entiselle 
opiskelukaverille jne.) 

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, millä tavoin 
organisaatioissa välitetään olemassa olevaa asian-
tuntemusta. Haastatteluissa ilmenee, ettei tieto kulje 
edes reaaliajassa huoneesta toiseen saati sitten su-
kupolvien ylitse.  Organisaatiossa on jotakin pahas-

litiikkaan rakentuu selkeämmin kuin bio- ja lääketie-
teellisen tutkimuksen. Liikuntasosiologilta voi edel-
lyttää erilaista tutkimustulosten yhteiskunnallisten 
ulottuvuuksien pohtimista kuin liikuntalääketieteili-
jältä. Tieteenalaerojen kunnioittaminen tässä mie-
lessä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että minkä tahan-
sa alan tutkijan on hyvä pohtia tutkimustulosten ja 
ympäröivän maailman välistä suhdetta sekä julkisella 
rahoituksella tehdyn tutkimuksen hyödyllisyyttä yh-
teiskunnallisemmastakin näkökulmasta. 

Täytyy myös kysyä, miten vakiintuneet tieteenalara-
jat ovat vaikuttaneet siihen, mitä liikuntakentällä on 
tutkittu. Tulevaisuuden toimintaa suuntaavan olen-
naisen tiedon puute nostettiin esiin kaikkien toimi-
joiden haastatteluissa. Tiedon tarpeita ja vinoumia 
olemassa olevassa liikuntatiedossa on pohdittava 
esimerkiksi edellä ehdotetuissa rakenteellisen ja 
asiakeskeisen vuorovaikutuksen verkostoissa. Miksi 
kukaan ei esimerkiksi tutki tai ole tutkinut miten eri-
ikäiset suomalaiset liikkuvat seuratoiminnan ulko-
puolella? Miksi emme tiedä, mitä liikkuminen mak-
saa kotitalouksille ja minkälaisia alueellisia eroja liik-
kumisen hinnoissa on?  Miksi olennaista tietoa puut-
tuu, vaikka tutkimusta tehdään paljon?

Juopa bio- ja lääketieteellisen ja yhteiskunta- ja käyt-
täytymistieteellisen tiedon välillä ei ole kiveen hakat-
tu. Synergiaa tuottavia keinoja puutteiden täyttämi-
seksi ja uusien ongelmien ratkaisemiseksi on syytä 
miettiä. Sekä periaatteellisella tasolla että tapaus-
kohtaisesti täytyy pohtia, mitä annettavaa toisistaan 
eroavilla tieteenaloilla voisi kysymyksen tiimoilta 
olla. 

Keskenään erilaisia tieteen tekemisen tapoja ei ole 
ainakaan tarkoitushakuisesti syytä pitää täysin eril-
lään.  Syvällistä pohdintaa vaatii myös kysymys, onko 
olemassa ns. harmaita alueita, joiden ymmärtämi-
seksi tarvittaisiin molempien tieteenalojen lähesty-
mistapoja. Millaista on tieto näistä alueista? Mitä 
tarvittaisiin? Esimerkiksi ymmärrys työmatkaliikun-
nan monitahoisista yksilöön ja yhteiskuntaan vaikut-
tavista seurauksista tarkentuisi yhdistämällä ihmisen 
fysiologian ja vaikkapa ympäristöntutkimuksen tai 
kaupunkitutkimuksen näkökulmia.

Liikuntatietoa tuottavien uusien ja yllättävien taho-
jen haarukoimisessa voisi auttaa esimerkiksi perintei-
set tieteenalarajat ylittäviä tutkimusaloja edustaviin 
tieteellisiin seuroihin (esimerkiksi Suomen naistutki-
muksen seura ja Nuorisotutkimusverkosto) vakiinnu-
tettu vuotuinen gradupalkinto. Tiedon hyödynnettä-
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ti vialla, jos asiantuntemus ja verkostot päästetään 
eläkkeelle henkilöiden mukana ja uudet työntekijät 
jätetään keksimään pyörää uudelleen. Perehdyttämi-
nen, käytäntöjen opettaminen ja mentorointi täytyy 
ottaa vakavasti – ne ovat jatkuvia työyhteisön nor-
maaliin viestintään liittyviä prosesseja, eivät ohime-
neviä vaiheita henkilövaihdosten yhteydessä. 

Organisaatioiden välillä vakiintuneita tiedon hyö-
dyntämisen ja jakamisen käytäntöjä ovat asiantunti-
jakuulemiset, työryhmätapaamiset, tutkimuspäivät 
ja sen sellaiset.  Organisaatioiden välisen viestinnän 
ongelmana on, ettei vapaasti levitettävissäkään ole-
vaa tietoa strategia- ja kilpailusyistä jaeta vaan sitä 
kontrolloidaan – esimerkiksi annetaan vain oikeal-
la tavalla pyydettäessä, ei vapaaehtoisesti tarjota 
tai tehdä saatavaksi. Yhteistyö, verkostoituminen ja 
vuorovaikutus poistaisivat paljon päällekkäisyyksiä 
sekä epävarmuutta, joka syntyy kun organisaatiot ei-
vät täysin tunne toisiaan. 

Organisaatioista ulospäin viestitään sidosryhmille, 
asiakkaille ja julkisuuteen. Tämä viestintä on usein 
hyvinkin suunniteltua – kampanjointia, lehtiä, tiedot-
teita. Tällaisenaan viestinnän ongelma on sen yksi-
suuntaisuus – se ei sisällä edes mahdollisuutta vuo-
rovaikutukseen kuin välillisesti, kampanjoinnin vai-
kuttavuuden mittausten tms. kautta.  Olisi kuitenkin 
tärkeää tavoittaa myös kohderyhmien käsitykset ja 
tarpeet heidän itsensä määritteleminä – aito vuoro-
vaikutus ja osallistaminen lisää tutkitusti kaiken vies-
tinnän tehokkuutta. 

Liikuntatiedon hyödynnettävyyden lisäämiseksi tulisi 
selvittää myös näkyviksi käytännöiksi vakiintuneita 
tiedon keräämisen ja jakamisen käytäntöjä niin Suo-
mesta kuin muualtakin. Haastattelujen perusteella 
muille hallinnonaloille ja toimialoille on rakennettu 
tiedonvälityksen ja tiedonkeruun käytäntöjä, joiden 
kontekstoitua soveltamista liikuntasektorille olisi 
syytä harkita. Katse käännettiin herkästi myös Suo-
men ulkopuolelle: monet viittasivat yksittäisiin tie-
dolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen käytäntöi-
hin esimerkiksi Alankomaissa, Ruotsissa, Norjassa, 
Uudessa-Seelannissa, Japanissa sekä Kanadassa. 

Toistuvasti esiinnousseet kokemukset kansainvälisen 
verkostoitumisen helppoudesta suhteessa kansalli-
sen tason verkostoitumiseen täytyykin ottaa vaka-
vasti tiedonkulun sujuvuutta pohdittaessa ja kehi-
tettäessä. Toteutimme OKM:n tuella pienimuotoisen 
lisäselvityksen valikoitujen maiden (Alankomaat, 

Kanada, Ruotsi ja Tanska) tavoista organisoida liikun-
nan päätöksenteon, liikuntatutkimuksen ja kansalais-
toiminnan vuorovaikutusta ja suhdetta julkisuuteen. 
Esittelemme lisäselvityksen havaintoja lyhyesti lu-
vussa 5.

Suomen sisällä systemaattista kartoitusta eri hallin-
nonalojen ”hyvistä käytännöistä” ei toistaiseksi ole 
olemassa, mutta haastatteluissa korostuivat etenkin 
hyvät tiedon järjestämisen käytännöt. Esimerkik-
si olemassa olevat tieto- ja faktapankit (KIHU, THL, 
UKK-instituutti, Tilastokeskus), hanke- ja tutkijare-
kisterit (LTS, yliopistot, Nuorisotutkimusverkosto, 
THL:een vuonna 2013 siirtynyt Tasa-arvotiedon kes-
kus Minna) sekä verkostomallit (Nuorisotutkimus-
verkosto) muodostavat hyvän taustan keskusteluille 
siitä, minkälaiset tiedon keräämisen, jakamisen ja 
vuorovaikutuksen käytännöt soveltuisivat liikunnan 
päätöksentekoon. 

Yksittäisistä asiantuntijaverkostoissa rakentuneista 
hyvistä käytännöistä ja tilannesidonnaisista toimin-
tamuodoista esimerkeiksi voi nostaa Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin laatimat, tutkimukseen se-
kä avoimiin ja julkisiin konsensuskokouksiin perustu-
vat kansalliset Käypä hoito -suositukset sekä THL:n 
perustaman, kansalaisten sikainfluenssaa ja sikain-
fluenssarokotuksia koskeviin kysymyksiin vastaavan 
facebook-ryhmän ”Kärsiskö?”. Etenkin viimeksi mai-
nittu toimii esimerkkinä siitä, miten olemassa olevia 
tiedonkanavia hyödyntämällä voidaan rakentaa vuo-
rovaikutusta asiantuntijoiden ja kansalaisten välille 
kysymyksissä, jotka ovat molempien näkökulmista 
relevantteja. 

Hyvätkään tiedon keräämisen ja jakamisen käytän-
nöt eivät yksin riitä: päätöksentekoprosessin läpi-
näkyväksi tekeminen (tavoitteiden asettaminen, 
tiedontarpeiden ja tiedonhakuprosessien dokumen-
tointi ja ”hiljaisen tiedon” näkyväksi saattaminen) on 
edellytys olemassa olevan tiedon hyödyntämiselle ja 
uusien tiedontarpeiden määrittelylle.  

Ehdotamme hyvien käytäntöjen lisäselvitystä: 
(1) Hyvien käytäntöjen muodostaminen on syytä 
ulottaa myös päätöksentekoprosessiin. Päätöksen-
teon kulusta tarvitaan yksityiskohtaisia prosessiku-
vauksia. Ilman tietoa siitä, miten olemassa olevaa 
liikuntatietoa konkreettisesti hyödynnetään päätök-
sentekoprosessin eri vaiheissa, ei tietoon ja tiedon-
kulun ongelmiin saada vastauksia (ks. Ojajärvi, Valto-
nen, Pyykkönen 2013). 
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(2) Mikään ”hyvä käytäntö” ei ole sellaisenaan sovel-
lettavissa, vaan kontekstointi sekä kansallisesti että 
liikuntakentän erityislaadun näkökulmasta on olen-
naista. Työryhmän tehtäväksi jää esille nostettujen 
käytäntöjen kontekstoitu soveltaminen. 

3.5. Julkisuussuhteen kehittäminen 
ja julkisuuden hallinta 

Liikunnan ja urheilun kentän julkisuussuhteessa on 
kehittämisen varaa: toimijoiden mukaan liikuntaken-
tän keskusteluja käydään kansalaisillekin avoimen 
mediajulkisuuden sijasta hiukan karrikoiden ”niiden 
kanssa, jotka ovat samaa mieltä ja mieluiten suljettu-
jen ovien takana”. 

Julkisuudella on liikuntasektorilla tarkoitettu lähin-
nä keskeisten toimijoiden mielikuvia liikunnasta ja 
urheilusta (Ilmanen et al. 2004). Mediajulkisuuden 
rooli sekä tiedon tuottajana että yhteiskunnallisesti 
olennaisten keskustelujen foorumina on jäänyt liikun-
takentällä vaille huomiota. Media toimii keskeisenä 
tiedonlähteenä päätöksentekijöille (Jussila 2012). 
Syvällisemmin ajateltuna median merkitys on sen 
kyvyssä nostaa esiin puheenaiheita ja määritellä si-
tä, mistä kansalaiset (ml. päätöksentekijät ja tutkijat) 
tietävät ja haluavat tietää ja mistä heillä ylipäätään 
on mielipiteitä.. Asiat, joilla ei ole julkista kuvaa ja 
paikkaa mediajulkisuuden keskusteluissa, menettä-
vät pian potentiaalinsa myös ihmisten mielissä. Kan-
salaisten ei voi olettaa ottavan omikseen liikuntaken-
tän näkemyksiä, mikäli ne eivät aktiivisesti kierrä jul-
kisessa keskustelussa – siis muutoinkin kuin ylhäältä 
käsin annettujen terveysliikuntasuositusten esittämi-
sen ja kampanjoinnin muodossa.

Julkisuuden keskusteluilla on vaikutuksensa myös 
päätöksentekoon: ne vaikuttavat osaltaan siihen, 
minkälaisista asioista ylipäätään päädytään päätök-
siä tekemään ja minkälaisiin perusteluihin päätökset 
nojataan. Medioituneessa yhteiskunnassa julkinen 
keskustelu on avoimen politiikan tekemisen ja läpi-
näkyvän päätöksentekokulttuurin elinehto. Julkisuu-
den ulkopuolelle asettumisen ja välttelyn sijaan julki-
suus tulisikin nähdä liikuntakentän toimijoille välttä-
mättömän arvokeskustelun ja poliittisen vuoropuhe-
lun kenttänä, ei välttämättömänä pahana.

Myös keskustelut tiedon saavutettavuudesta ja hyö-
dynnettävyydestä jäävät puolitiehen, mikäli ajatus 
julkisuudesta sivuuttaa median merkityksen puheen-
aiheiden asettajana ja mikäli suhde julkisuuteen säi-
lyy negatiivisena/välinpitämättömänä. Esimerkiksi 

relevantin tutkimuksen suuntalinjojen määrittely 
edellyttää julkisen keskustelun tuntemista.

Julkisuuden hallinta ja julkisuudessa toimiminen 
edellyttävät proaktiivisuutta ja vuoropuhelua. Pää-
töksenteko ja julkisuus ovat kehämäisessä suhteessa 
toisiinsa; kumpikaan ei rakennu tyhjiössä. Keskus-
telut kaupunkipolitiikasta (esim. Helsingin Baanan 
skeittirampin sulkeminen ja avaaminen), liikennepo-
litiikasta (esim. pyöräteiden ehdottaminen ja raken-
taminen liikenteen vaarapaikoille) ja kulttuuripolitii-
kasta (esim. Guggenheim Helsinkiin vai ei?) toimivat 
esimerkkeinä medioituneen kansalaisyhteiskunnan 
julkisuudesta, jossa keskenään ristiriitaiset arvot ja 
toimijatahot keskustelevat vaihtoehtoisista toimin-
tatavoista ja poliittisen päätöksenteon perusteista. 
Liikunnan terveysvaikutusten julkisuus alkaa siitä, 
kun alan toimijat alkavat käydä sitä koskevaa julkista 
keskustelua.

Ehdotamme liikuntasektorin julkisuuden peruskar-
toitusta sekä päätöksenteon ja julkisuuden suhtei-
den syvällisempää selvittämistä. Julkisuussuhteen 
kehittämiseksi täytyy tuntea olemassa oleva, omaa 
toimialaa koskeva julkisuus. Kokonaiskuvaa liikunnan 
ja urheilun julkisuudesta ja julkisuuden ja päätök-
senteon välisestä suhteesta tarvitaan. Julkisuuden 
tunteminen auttaa ymmärtämään liikuntakentän ja 
liikuntapoliittisen päätöksenteon yhteiskunnallista 
toimintaympäristöä. Päätöksenteon näkökulmasta 
on keskeistä tietää, minkälaisilla foorumeilla liikun-
taa koskevaa julkista keskustelua käydään, ketkä kes-
kusteluja käyvät, mistä julkisuudessa keskustellaan 
ja mitkä teemat jäävät keskustelujen ulkopuolelle. 
Ainoastaan näin voidaan laaja-alaisen liikuntasek-
torin toimintaa suunnata proaktiiviseen, avoimeen 
ja vuoropuhelua edistävään suuntaan suhteessa 
julkisuuteen. 
 
3.6. Innovatiivisten tietohallinnon 
ratkaisujen kehittäminen

Liikuntatiedon saavutettavuuden edistämiseksi on 
hahmoteltu uudenlaisen tieto- ja viestintäteknolo-
gisen järjestelmän kehittämistä (Strategisen tiedolla 
johtamisen kehittäminen liikunnan valtionhallinnos-
sa 2006). Ehdotuksista huolimatta teknologista jär-
jestelmää liikuntatiedon hallinnoimiseksi ei ole tois-
taiseksi kehitetty, ja tässä vaiheessa voi todeta ajan 
ajaneen kaavailtujen tietopankkien ohi. Tuotetun 
tiedon määrä on jatkuvassa kasvussa eikä sen ajan 
tasalla pitäminen ole mahdollista ilman mittavaa re-
sursointia. Sitäkin haastavampaa on, se, että olennai-
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sen liikuntaa ja urheilua, tai liikkumista ja liikkumat-
tomuutta, koskevan tiedon määrittely yhteiskunnan 
muuttuessa on entistä haasteellisempaa. Olennaisen 
tiedon määrittelyyn tarvitaan liikunnan, urheilun, yh-
teiskunnan ja kulttuurin sekä näitä koskevan päätök-
senteon asiantuntijoita, joita ei millään keinoin saada 
”yhden napin alle”. Olemme jo edellä ehdottaneet lii-
kuntasektorille sovitetun verkostomallin kehittämis-
tä ja resursoitua toimijaa tämän tiedon tuottamisen 
ja jakamisen muodon ylläpitämiseksi.
 
Jo valmiin tutkimustiedon keräämisen ja hallinnoin-
nin sijaan tiedon perustana toimivia aineistoja on 
mahdollista kerätä kaikkien saataville. Tiedon kumu-
loitumisen ja hyödyntämisen sekä tieteen (ja päätök-
senteon) avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämi-
seksi ehdotamme liikuntatiedon aineistoarkiston/ai-
neistopankin perustamista. Tällainen tietokanta tuo 
yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien keräämät 
ja luokittelemat aineiston kaikkien liikuntatutkijoiden 
ja -päättäjien ulottuville, tieteenalaan, tutkimuskysy-
myksiin tai poliittisiin tavoitteisiin katsomatta. 

Kaikkien saatavilla olevat eri tieteenalojen tutkijoi-
den vuosikymmenten varrella keräämät haastatte-
lu- ja kyselyaineistot sekä muut tutkimusaineistot 
avaisivat uusia ulottuvuuksia myös liikuntahallinnon 
kipeästi kaipaaman seurantatutkimuksen näkökul-
masta. Tämän päivän päätöksenteon kannalta rele-
vantteja tulkintoja voi tehdä esimerkiksi vertailemal-
la uusia aineistoja jo aiemmin kerättyihin. Nykyisel-
lään tämänkaltainen vertailuasetelma on liikuntatie-
don kontekstissa mahdoton. Arkiston laajentamista 
fokusoituihin tutkimuksiin/tutkimustuloksiin esimer-
kiksi toistaiseksi puuttuvan seurantatutkimuksen tar-
peisiin on myös syytä harkita.  

Aineistopankin, vuorovaikutusverkostojen ja olemas-
sa olevien tietokantojen tehokkaalla hyödyntämisellä 
lisätään mahdollisuuksia rakentaa päätöksentekoa 

hyödynnettäviä tutkimusasetelmia sekä vähenne-
tään aineistonhankinnan päällekkäisyydestä aiheutu-
via kustannuksia.
 
Vertailukohtana ja hyvänä käytäntönä aineistoarkis-
ton rakentamiselle toimii Tampereen yliopiston yhte-
ydessä toimiva Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 
jonka arkistoimia koti- ja ulkomaisia sähköisiä aineis-
toja voi maksutta käyttää tutkimukseen, opetukseen 
ja opiskeluun. Kysymys ei siis ole valmiista tutkimuk-
sista vaan raaka-aineistoista, joita on mahdollista 
käyttää myös alkuperäisistä poikkeavien tutkimusky-
symysten selvittämiseen. Valmiita aineistoja voi hyö-
dyntää myös pitkittäistietoa tuottavia vertailuasetel-
mia rakennettaessa. Aineistoarkiston perustaminen 
ja sen jatkuvuuden ylläpitäminen edellyttää resursoi-
tua ja vastuullistettua toimijaa.

Tietoteknisistä sovelluksista varauksellisesti harkitse-
misen arvoisia ovat myös erilaiset kohdennetut pal-
velusivustot. Esimerkkinä tällaisesta toimii Sosiaali- 
ja terveysministeriön tuella vuonna 2009 perustettu 
Tasa-arvotiedon keskus Minna (minna.fi). Em. palve-
lussivustoon tutustumalla hahmottuvat sekä sivus-
ton ongelmakohdat (paljon jäsentelemätöntä tietoa 
– esimerkiksi aikajärjestykseen perustuva mediaseu-
ranta ja väitöskirjaluettelo – asiantuntijaluettelo, jon-
ka ulkopuolelle jää suuri joukko alan asiantuntijoita, 
määrittelemätön kohderyhmä – sivusto ei palvele 
päätöksentekijöitä eikä muita tasa-arvosta tietäviä, 
vaan pikemminkin täysiä ummikoita) että sen hyvät 
puolet (teemoittain kootut linkit tasa-arvoon liitty-
vään lainsäädäntöön ja muuhun tasa-arvotietoon). 
Mikäli tällaiseen palvelusivustoon päädytään, tulee 
viestinnän näkökulmasta erityisen tarkasti miettiä, 
minkälaiselle kohderyhmälle sivusto suunnataan ja 
kirjata läpinäkyvästi esille sekä sivuston kohderyhmä 
että tietojen koonnin ja teemoittelun perusteet ja 
reunaehdot. Palvelusivusto, joka palvelisi ”kaikkia”, 
on ajatuksena mahdoton.
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4 Vuorovaikutus ja 
julkisuus: hyviä käytäntöjä 
Alankomaista, Kanadasta, 
Ruotsista ja Tanskasta
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Vuorovaikutus ja julkisuus: hyviä 
käytäntöjä Alankomaista, Kanadasta, 
Ruotsista ja Tanskasta4

Liikuntatiedon ja päätöksenteon välisen suhteen sel-
vittäminen muutamissa valikoiduissa maissa (Alanko-
maat, Ruotsi, Tanska, Kanada) toi näkyväksi sen, että 
samoihin kysymyksiin törmätään kaikkialla, missä 
päätöksenteon perusteita ja seurauksia (vaikutuksia 
kansalaisten käyttäytymiseen) pohditaan. Keskus-
teluissa informanttien kanssa kävi välittömästi ilmi, 
että suomalaisen liikuntasektorin päätöksenteko ei 
kamppaile tiedon runsauden, ristiriitaisten tietokä-
sitysten ja tiedon hyödynnettävyyden ongelmien 
kanssa yksin. Poikkeuksetta kaikki tahot kiittelivät 
kysymyksenasettelun ajankohtaisuutta ja yhteiskun-
nallista painoarvoa; liikunnan trendit näyttävät eri 
puolilla maailmaa hyvin samankaltaisilta ja niihin on 
haettu ratkaisuja samanlaisista rakenteellisista uudis-
tuksista. Kaikki tahot ilmaisivat halukkuutensa osal-
listua teeman ympärille mahdollisesti järjestettyihin 
asiantuntijatapaamisiin tai kirjaprojekteihin.

Koska hyvät käytännöt on aina sidottu toimintaym-
päristöön, aikaan ja paikkaan (ks. Sulkunen 2006, 
Rikala 2012), ei kannata kuvitellakaan, että yhdes-
täkään hyväksi havaitusta toimintamallista olisi sel-
laisenaan hyötyä suomalaiselle liikuntahallinnolle. 
Sen sijaan yksittäisten ongelmien/aiheiden/käytän-
töjen suhteen muualle rakennettuja malleja pidet-
tiin tutustumisen arvoisina ja mahdollisesti suoma-
laista liikuntapolitiikan päätöksenteon kehittämistä 
hyödyttävinä. 

Esimerkkimaiden vahvuudet jakautuivat selvästi kah-
teen osa-alueeseen. Yhtäällä (Alankomaat, Kanada, 
Tanska) vuorovaikutus liikuntatiedon, päätöksenteon 
ja kolmannen sektorin välillä oli järjestetty lähes esi-
merkillisesti. Toisaalla (Kanada, Ruotsi) vahvuuksiksi 
nousivat liikuntatiedon ja päätöksenteon avoimuus 
ja läpinäkyvyys sekä vankka ja aktiivinen suhde julki-
suudessa käytäviin keskusteluihin. Kuvailemme seu-
raavassa lyhyesti eri maiden keskeisiä käytäntöjä.

Alankomaat: vahvuus verkostoissa ja 
vuorovaikutuksessa
- rakennemuutos käynnissä
- uusi Netherlands’ Sport Science Institute (NeSSi) 

–verkosto toimii sateenvarjona, jonka alla kaikki 
liikuntatutkimus tehdään. Ei siis tietoa ihan yh-

den napin alla, mutta verkostoitumista yhden 
sateenvarjon alla ja alle: teemoittain vedetään 
joustavasti ulkopuolisiakin toimijoita mukaan 
liikuntatutkimukseen

- tutkimuksen kannalta olennaista on verkostoitu-
misen väljyys, päätöksentekijöiden näkökulmasta 
olennaista on, että on yksi henkilö, johon ottaa yh-
teyttä tiedontarpeessa

- tutkimusrahoitus edellyttää verkostoitumista: aino-
astaan erityistapauksessa instituutio/organisaatio 
voi tutkia asiaa yksin

- tutkijoiden ja poliitikkojen verkostot miettivät tar-
peellisen tutkimuksen agendoja, ei määritellä suo-
raan päätöksenteon tiedontarpeesta (sektoritutki-
mustyyppisesti) muttei myöskään täydellistä aka-
teemista vapautta

- verkostojen lisäksi säännöllisiä, monitieteisiä tut-
kijatapaamisia ja kuulemisia päätöksentekijöiden 
kanssa

Tanska: vahvuus verkostoissa
- tutkimuslaitos, joka sateenvarjona yliopistotutkijoi-

den yllä – verkostotoimija, jolla omaa vastuuta ja 
mahdollisuus rahoittaa tarpeellista tutkimusta

- välttämätöntä verkostoitua: verkostoitumista edel-
lytetään rahoituksen saamiseksi (vrt. Alankomaat)

Kanada: vahvat verkostot, tiedon avoimuus ja 
päätöksenteon läpinäkyvyys omaa luokkaansa

• Sport Canada: ministeriön (Canadian Heritage) alla 
toimiva organisaatio, jonka kautta urheilun rahoitus 
kanavoidaan 
- läpinäkyvyys ja ennakoiva päätöksenteko: proa-

ctive disclosure – tiedotetaan jo keskeneräisistä 
hankkeista

- Sport Canada tarjoaa palvelun, jolla mikä tahansa 
päätöksentekoon liittyvä asiakirja, jota ei ole erik-
seen päätetty salata, on saatavilla – useimmiten jo 
ennen päätöksen tekemistä: kansalaiset ja järjestöt 
pääsevät käsiksi samoihin lähteisiin niin tahtoes-
saan ja kykenevät ehkä paremmin argumentoimaan 
omia päätöksentekoon liittyviä näkemyksiään 

- laaja valikoima erilaisia tietopalveluja

• Sport Participation Research Initiative: parantaa 
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tutkimuksen laatua ja parantaa päätöksenteon laa-
tua sekä tutkimuksen hyödynnettävyyttä
- rahoittaa monenlaista tutkimusta: katsauksia, post 

doc -hankkeita ja sektoritutkimuksen kaltaisia 
hankkeita

- rahoituksen kriteerit yhtäältä akateemiset, toisaal-
ta temaattiset

- teemat (tietotarpeet, tulevaisuuden kiinnostukset) 
asetetaan neuvostossa, jossa mukana niin akatee-
misia tutkijoita kuin päätöksentekijöitä ja kolman-
nen sektorin edustajiakin

- organisoi vuosittaisen konferenssin, johon auto-
maattisesti osallistuvat kaikki SPRI:n kautta rahoi-
tusta saaneet sekä muut keskeiset toimijat päätök-
senteon ja kolmannen sektorin kentiltä

- konferenssissa raportoidaan tehtyä tutkimusta ja 
pohditaan tutkimuksen hyödynnettävyyttä, sovel-
lustarpeita ja tulevaisuuden tietotarpeita erilaisissa 
vuorovaikutteisissa työpajoissa. Ryhmät koostuvat 
aina kaikkien kolmen sektorin toimijoista.

• SIRC: Sport Information Research Centre tiedonvä-
lityksen tukena
- voittoa tavoittelematon organisaatio, joka jakaa ja 

tallentaa tutkimusta koskevaa tietoa
- sekä tietopankki että tietopalvelu: uutiskirjei-

tä, verkkosivustoja, kirjasto ja informaatikoiden 
palvelut

- vuotuinen konferenssi, jonka tavoitteena pohtia 
yhteistoiminnallisesti ”where should we focus our 
research?”

- jakaa tiedepalkinnon ja apurahoja
- arviointitoimintaa: arvioidaan tutkimusta, vai-

kuttavuutta ja hyödynnettävyyttä ja tuotetaan 
puheenvuoroja

Ruotsi: vahvuus keskustelussa ja 
julkisuussuhteessa
- tutkimuksen hajanaisuus samalla sen vahvuus – 

verkostoituminen eri yliopistoissa tutkimusta teke-
vien tahojen välillä automaattista

- rahoitus: omaa rahoitusta mutta myös ”akatemiara-
hoitusta” – usein vaaditaan joku rahoitusosuus mi-
nisteriön rahojen ulkopuolelta 

- olemassa on resursoitu tutkimuslaitos, joka tuottaa 
katsauksia hallinnolle hallinnon ja tutkijoiden kans-
sa yhdessä määritellyistä teemoista. Arvioi tutki-

mustarvetta ja kartoittaa tehtyä tutkimusta. Tuot-
taa vuosittain katsauksia teemoittain, ei tieteen-
aloittain. Vrt ajatus tutkimusohjelmista. 

- kuulemiset tutkijoille: tarkoitus herättää keskuste-
lua heikoista signaaleista ja ennakoinnin mahdolli-
suuksista (sekä ministeriö että tutkimuslaitos ovat 
vastuussa keskustelujen järjestämisestä – verkosto-
jen ylläpitäminen on olemassaolon oikeutus)

- mahdollisuus rahoittaa alle vuoden mittaisia tutki-
mushankkeita/selvityshankkeita itse, oman harkin-
nan mukaan – ministeriö ei vaikuta pienimuotoisiin 
tutkimushankkeisiin

- teemojen määrittelyssä ja vaikuttavuuden arvioin-
nissa/saavuttamiseksi katsotaan usein julkisuuteen: 
mitkä asiat pinnalla, mistä keskustellaan, missä kes-
kustellaan, mitä sanotaan, mitä siitä voisi päätellä. 
Julkisuus siis näyttäytyy esimerkiksi liikuntakulttuu-
rin muutosten ennakoimisen resurssina sekä kansa-
laisten osallistamisen välineenä

Jatkossa mietittäväksi jää, miten verkostoitumista 
voidaan parhaiten tukea. Hollannin mallissa käyt-
täjän näkökulmasta olennaista on, että on vain yksi 
instituutio, johon tutkijat ja päätöksentekijät voivat 
ottaa yhteyttä – sateenvarjomainen verkosto-orga-
nisaatio vaatii paljon, mutta on miettimisen arvoista 
– notkeus, strateginen ketteryys ja saavutettavuus; 
vrt. Minna – kun kysymyksessä ei ole tutkijaverkosto 
vaan tutkimusta yhden napin alle kokoava verkosto, 
ei pystytä ennakoimaan tai palvelemaan ammattilai-
sia/päätöksentekijöitä – palvelun sijaan pitäisi tuot-
taa organisaatio!
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5 Liikuntatiedon 
hyödyntämisen tavoitetila
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Liikuntatiedon hyödyntämisen 
tavoitetila5

”Liikuntatiedon järjestelmällinen hyödyntäminen” 
on haastattelututkimuksen perusteella osoittautunut 
tavoitteeksi, jolla on useita kompastuskiviä. Olemme 
nostaneet niistä keskeisimmiksi kentän hajanaisuu-
teen, tietoon, kentän roolitukseen, päätöksenteko-
prosessiin ja julkisuuteen liittyvät ongelmat. Ne voi 
tiivistää vajavaisen vuorovaikutuksen, puutteellisen 
läpinäkyvyyden ja olemattoman julkisuuden ongel-
miksi. Kehitettävää on 
- tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja kolmannen sek-

torin toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa,
- päätöksenteon ja kansalaisten välisessä vuorovai-

kutuksessa ja
- kaikkien toimijoiden julkisuussuhteessa.

Ensin mainittua voidaan kehittää panostamalla ver-
kostoitumiseen, kun taas kaksi jälkimmäistä vaati-
vat kehittyäkseen julkisuussuhteen rakentamista ja 
julkisuuden toimintamekanismien hyödyntämistä 
päätöksentekoprosessissa. 

Olemme muodostaneet kuvan liikuntatiedon ihan-
netilasta (Kuvio 2). Kuvio havainnollistaa, miten lii-
kunnan julkisuus rakentaa vuorovaikutusta liikunta-
kentän toimijoiden ja kansalaisten välille. Kuviossa 
liikuntasektorin kolme erillistä toimijatahoa ovat 
kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään ja vuoro-
vaikutusta vahvistaa resursoitu tiedonkulkua ja vuo-
rovaikutusta koordinoiva tiedonvälitysyksikkö, jota 
raportissa kutsumme verkostoasiantuntijaksi. 

Ihannetilanteessa vuorovaikutuksella on sekä ra-
kenteellisia että tilannesidonnaisia muotoja, joita 
hyödynnetään eri tavoin eri toimijoiden välillä. Lii-
kuntatietoon liittyvää toimijatahojen asiantuntija-
vuorovaikutusta lisäävät esimerkiksi tutkimusohjel-
mat ja vuotuiset tieteelliset päivät ym. säännölliset 
asiantuntijakohtaamiset. Vuorovaikutusta kentän 
toimijoihin ja kansalaisiin päin rakennetaan erilaisilla 
säännöllisillä tapahtumilla, esim. ”liikuntamessuilla”, 
jotka voitaisiin toteuttaa yhteistyössä järjestöjen ja 
alueiden/kuntien kanssa monitoimijaisina ja tietoa 

vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta ”alaspäin” 
valuttavina. Säännöllisen ja rakenteellisen vuorovai-
kutuksen lisäksi verkostoasiantuntija saattaa yhteen 
hetkellisestäkin tiedontarpeesta nousevia asiantun-
tijaverkostoja. Tiedontarve näiden verkostojen kool-
le kutsumiseksi saattaa nousta yhtä hyvin hallinnon, 
tutkimuksen, kansalaisten ja liikuntakulttuurin kuin 
julkisen keskustelunkin suunnalta. Eri tahoilta nou-
sevat tiedontarpeet on kuviossa esitetty tähtinä. 
Esimerkkeinä vaikkapa kaukaloväkivalta liikuntakult-
tuurista nousevana puuttumista edellyttävänä ongel-
mana tai uusi dopingiin liittyvä tutkimusmenetelmä 
tutkimuksen piiristä nousevana keskustelua edellyt-
tävänä asiana.

Kuviossa olennaista on koko toimijakentän läpäisevä 
liikunnan julkisuus, joka rakentaa ja ylläpitää vuoro-
vaikutusta eri tahojen kanssa ja sitouttaa kansalaisia 
liikuntasektorin kannalta olennaiseen toimintaan. 
Vastavuoroisesti kansalaiset voivat julkisuuden kaut-
ta nostaa olennaisia keskusteluja liikuntasektorin 
tietoon. On hyvä muistaa, että julkisuudella ei viitata 
pelkästään mediaan vaan median ja muiden toimi-
jatahojen mahdollistamaan tietoisuuteen liikunnan 
kysymyksistä ja niistä käytävään keskusteluun: jul-
kisuus voi siis habermasilaisessa mielessä toteutua 
saunan lauteilla tai järjestötyössä siinä missä pääkir-
joitussivulla tai sosiaalisessa mediassakin.  Mediaa 
kuitenkin tarvitaan, jotta jaettu tietoisuus kiinnos-
tavista kysymyksistä voisi syntyä ja että erilaisis-
sa keskusteluissa esiinnousseilla näkemyksillä olisi 
edes teoreettinen mahdollisuus päätyä laajempaan 
tietoisuuteen.

Tavoitetilassa liikuntakulttuurin keskeiset toimijat 
ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja 
suhteessa kansalaisiin. Liikunnan julkisuus tukee se-
kä liikuntapolitiikan läpinäkyvyyttä että liikunnan 
edistämisen kannalta olennaisten kysymysten avoi-
muutta. Julkisuudessa käydyt keskustelut vahvistavat 
kansalaisten osallisuutta ja tätä kautta osallistumista 
liikkuvan elämäntavan edistämiseen. 
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Esitämme syvällistä keskustelua tavoitetilan eri ulot-
tuvuuksista ja kunkin toimijan käytännöistä uuden-
laisessa vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan ke-
hyksessä.  Tavoitetilan reflektointi suhteessa tässä 
raportissa esitettyihin toimintasuosituksiin helpottaa 
toivottavasti omalta osaltaan ”Liikuntatiedon saavu-

tettavuutta edistävälle työryhmälle” (OKM) asetet-
tuihin tehtäviin vastaamista (ks. Ojajärvi, Valtonen, 
Pyykkönen 2013).
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Kuvio 2: Ihannekuva liikuntatiedon vuorovaikutuksesta ja julkisuudesta
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6 Tutkimuksen aineisto 
ja analyysin keskeiset 
perusteet
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Tutkimuksen aineisto ja 
analyysin keskeiset perusteet6

Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututki-
muksena ja sen puitteissa haastateltiin 26 asiantunti-
jaa (liite 1). Haastattelut tallennettiin ja niistä tehtiin 
tiivistävä muistio analysointia varten. Osa haastat-
teluista tehtiin aikataulu- ja kustannussyistä puhe-
limitse. Puhelinhaastatteluissa sovellettiin metodo-
logisesti muiden haastattelujen kanssa samoja peri-
aatteita (ks. Trier-Bieniek 2012). Haastateltavien va-
linnassa kuunneltiin informanttien – LTS:n ja OKM:n 
– ehdotuksia, mutta haastateltavien lopullinen mää-
rä konkretisoitui lumipallo-otannan avulla. Haasta-
teltavat itse ehdottivat uusia haastateltavia kunnes 
uusia nimiä ei enää mainittu. 

Yksilöhaastattelujen lisäksi järjestettiin yksi fokusryh-
mähaastattelu, jonka pohjaksi tiivistimme aineiston 
analyysin keskeisistä havainnoista väitteitä ja toimin-
tasuosituksia. Tähän haastatteluun kutsuttiin keske-
nään erilaisia näkökulmia ja toimijatahoja edustavia 
henkilöitä, jotka olivat esittäneet hedelmällisiä aja-
tuksia liikuntatiedon hyödynnettävyyden kysymyk-
sessä. Haastattelu videoitiin ja siitä kirjoitettiin tiivis-
telmä analyysiä varten. 

Lisäksi käyttöömme annettiin Liikuntayksikön sidos-
ryhmilleen tekemän tutkimustiedon saatavuutta ja 
hyödyntämistä koskevan kyselyn lyhentämätön ma-
teriaali avovastauksineen. Kysely suunnattiin 15 or-
ganisaatiolle ja 15 SLU:n aluejärjestölle. Siihen saatiin 
vastaukset kaikilta organisaatioilta. SLU tiivisti alue-
järjestöjen vastauksista yhden koosteen. Luettelo 
vastaajista löytyy liitteestä 3.

Kartoitimme päätöksenteon ja vuorovaikutuksen hy-
viä käytäntöjä Alankomaissa, Kanadassa, Tanskassa 
ja Ruotsissa. Otimme yhteyttä haastatteluissa esiin-
nousseisiin tahoihin siinä laajuudessa kuin se oli aika-
taulun puitteissa mahdollista (ks. liite 3). Puhumme 
tässä yhteydessä haastateltavien sijaan informan-
teista: yhteydenpitoa hoidettiin niin sähköpostitse 
kyselemällä kuin puhelinhaastatteluinkin. Yhteyden-
pidon määrä vaihteli muutamista viesteistä tuntien 
mittaisiin puheluihin. Lisäksi perehdyimme infor-

manttien ehdottamiin tutkimusraportteihin, päätök-
senteon asiakirjoihin ja ministeriöiden ja tutkimuslai-
tosten verkkosivustoihin.

6.1. Miksi teemahaastattelu?

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu laadullinen 
tutkimusmenetelmä. Siinä haastattelu kohdennetaan 
tiettyihin aihepiireihin, mutta haastateltavan ja haas-
tattelutilanteen ehdoilla: teemojen käsittelyjärjes-
tys ja käsittelytavat voivat vaihdella haastattelusta 
toiseen ja haastatteluissa voivat painottua hyvinkin 
erilaiset asiat.  Teemahaastattelun vahvuus on siinä, 
että se tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Sitä suosi-
tellaan menetelmäksi erityisesti silloin, kun tutkitaan 
ns. hiljaisen tiedon alueelle paikantuvia asioita, joista 
haastateltavat eivät ole tottuneita keskustelemaan 
artikuloidusti – tällaisia ovat esimerkiksi arvot, asen-
teet, aikomukset, tottumukset tai käytännöt. (Hirs-
järvi – Hurme 2000, Silverman 2011.) 

Teemahaastattelun keinoin tuotetaan aineistoa, jos-
sa tutkittavaksi tarjoutuvat haastateltavien koke-
mukset, kuvaukset ja kertomukset. Näiden tutkimi-
nen ei tuota yleispätevää ymmärrystä tutkimuskoh-
teestaan, vaan sen avulla hahmotellaan kulttuuristen 
kokemusten ja käytäntöjen kirjoa, jota tutkijan on 
mahdollista analysoida (Denzin & al. 2011, Eskola & 
Suoranta 2007). Tutkijan tavoitteena on ymmärtää 
kuvatut ilmiöt niin, ne säilyttävät omat merkitysyh-
teytensä samalla kun niitä voidaan analyyttisesti pur-
kaa ja tulkita teorian avulla. 

Haastattelujen teemarungon muodostamisessa on 
hyödynnetty useampia materiaaleja: aikaisempia tie-
don hyödynnettävyyttä päätöksenteossa ja tiedolla 
johtamista koskevia raportteja, informantteja sekä 
aikaisempaa tutkimusta ja teoreettista kirjallisuutta. 
Teoreettiset käsitteet on operationalisoitu konkreet-
tisiksi teemoiksi, joista on mahdollista keskustella. 
Aineistoa on tarkasteltu eritellen, yhtäläisyyksiä ja 
eroja etsien ja tiivistäen. Analyysia ovat ohjanneet 
sekä aineistoista nousevat havainnot että kirjallisuu-
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desta esille nostetut teoreettiset tulkinnat. Analyy-
si on siis ollut yhtä aikaa sekä aineistolähtöistä et-
tä teorialähtöistä. (ks esim. Franklin 2011, Eskola & 
Suoranta 2007, Tuomi & Sarajärvi, 2011, Metsämuu-
ronen 2005, Denzin & al. 2011, Holliday 2007). 

Haastateltavien puheeseen on suhtauduttu todelli-
suuden versioina. Näin on ollut mahdollista käsitellä 
sitä, että samasta asiasta, instituutiosta, organisaa-
tiosta, toimintatavasta tai käytännöstä on kerrottu 
hyvin erilaisia käsityksiä. Tarkoituksemme ei ole ollut 
ratkoa kenen versio on kaikkein oikein tai objektii-
visin, vaan asettaa versiot vastakkain ja muodostaa 
kertomusten kautta ymmärrys siitä dynaamisesta 
toimintakentästä, jolla tietoa tuotetaan, tulkitaan ja 
välitetään. 

Haastateltavien anonymiteetti toteutuu puoliksi: 
liitteenä on luettelo haastatelluista asiantuntijoista, 
mutta toisaalta analyysin ja lainausten yhteydessä 
haastatelluista puhutaan sen toimijaposition edus-
tajina, jonka puitteissa haastateltavat ovat kyseisellä 
hetkellä puhuneet. Haastattelun puolijulkinen luon-
ne saattoi vaikuttaa siihen mitä ja miten haastatte-
luissa puhutaan. Myös se, että alueen asiantuntijat 
ovat kohtalaisen pieni ja keskenään tuttu joukko 
saattoi vaikuttaa, sillä haastateltavat kokivat jäävän-
sä joka tapauksessa jossakin määrin tunnistettaviksi. 
Näistä rajoituksista vapaampaa on liikuntayksikön 
kokoama kyselyaineisto, jossa vastaajiksi on yksilöity 
henkilöiden sijasta organisaatiot ja joista anonyymi 
raportoiminen on helpompaa. 
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Liikuntatiedon hyödyntäminen -projektin haastattelut (2012)
Sanna Valtonen & Sanna Ojajärvi / Liikuntatieteellinen Seura

• Haastattelujen teemat
1. Haastateltavan positio suhteessa tietoon ja tiedolla johtamiseen?

2. Tieto ja tiedontarve? Mitä on olemassa? Mitä tarvitaan? Miksi tarvitaan? Median rooli?

3. Tiedon reitit? Mistä saadaan? Keneltä kysytään, keneltä ei kysytä? Kuka välittää? Kenen pitäisi?

4. Tiedon hyödyntäminen? Minkälainen tieto on hyödynnettävää? Miten tietoa konkreettisesti hyödynnetään? Minkälaista 

soveltamista tarvitaan?

5. Tiedon arviointi? Miten tietoa arvioidaan? Mitä tiedossa arvioidaan? Mihin tieto suhteutetaan? 

• Haastatellut

Päätöksenteko/tiedon soveltaminen (OKM, ELY-keskukset, kunnat)
Ylitarkastaja Kirsti Laine / Liikuntayksikkö OKM 

Pääsihteeri Minna Paajanen / Valtion liikuntaneuvosto OKM

Raija Mattila /Liikuntayksikkö OKM (eläkkeellä)/ SLU

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki / Lahden kaupunki

Liikuntatoimentarkastaja Ulla Silventoinen / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Erityisasiantuntija Kari Sjöholm / Kuntaliitto 

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm / Pohjanmaan ELY-keskus

Kolmas sektori
Kehitysjohtaja Juha Heikkala / SLU 

Toiminnanjohtaja Eki Karlsson / Suomen Latu 

Johtaja Jukka Karvinen / Päivittäisen liikunnan yksikkö, Nuori Suomi 

Pääsihteeri Jouko Purontakanen / Olympiakomitea

Toiminnanjohtaja Anssi Paukkunen / Suomen Rullalautaliitto

Tiedon tuottaminen/tiedon kokoaminen
Professori Mikael Fogelholm / Ravitsemustiede, Maatalous-metsätieteellinen tdk, HY 

Erikoistutkija Riitta-Maija Hämäläinen / THL

Dosentti Kalervo Ilmanen / Liikuntatieteellinen tdk/Liikuntakasvatuksen laitos, JYU

Viestintäpäällikkö Jari Kanerva / LTS

Erikoistutkija Pasi Koski, Kasvatustieteiden tdk/laitos, Turun yliopisto

Tutkija Jari Lämsä / KIHU

Tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen / LTS

Vastaava tutkija Mikko Salasuo / Nuorisotutkimusverkosto 

Erikoistutkija Jaana Suni / UKK-instituutti

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää / Nuorisotutkimusverkosto

Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin / LIKES-tutkimuskeskus

Tutkija Arto Tiihonen / Ikäinstituutti
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OKM:n tiedonvälityskyselyyn (2012) vastanneet 

Helsingin kaupunki

Helsingin Urheilulääkäriasema, HULA 

Jyväskylän yliopisto & Suomen Akatemia 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU 

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES

Liikuntatieteellinen Seura, LTS

Nuorisotutkimusverkosto

Oulun liikuntalääketieteen klinikka

Paavo Nurmi -keskus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Polar Electro Oy

SLU:n aluejärjestöt (15 kpl) 

Suomen Urheilukirjasto ja Tietopalvelu (Suomen Urheilumuseosäätiö)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

UKK-instituutti
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Informantit (Hyvät käytännöt Suomen ulkopuolella -selvitys)

Katrine Strojer Madsen, Ministry of Culture (Denmark), Sports Unit

Koen Breedeveld , johtaja,  Mulier Instituut (social-wetenschappelijk sportonderzoek), Utrecht, Alankomaat

Ine Pulles, Mulier Instituut, Utrecht, Alankomaat

Christine Dartsch, johtaja, Centrum för idrottsforskning (CIF), Tukholma, Ruotsi

Keneth Wising, Departementssekreterare,  Kulturdepartementet, Ruotsi

Joanne Kay, Senior research and policy analyst, Sport Canada

Dan Smith, Director of Policy & Planning, Sport Canada
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Keskeisiä dokumentteja (Hyvät käytännöt Suomen ulkopuolella -selvitys) 

Kanada
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/sport_can-eng.aspx

http://sirc.ca/online_resources/2011SCRI/Final_results.cfm

http://sirc.ca/SCRI/index.cfm

Ruotsi
http://www.idrottensaffarer.se/

www.idrottsforum.org<http://www.idrottsforum.org

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/

Forordning-2002787-om-Centr_sfs-2002-787/

http://www.gih.se/CIF/Uppfoljning-av-statens-idrottsstod/CIFs-uppdrag/

Tanska
http://www.idan.dk/about.aspx

http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2009/the-sport-for-all-committee--conclusions-and-proposals

Alankomaat
Sportonderzoek en -onderwijs in beeld 2011. Sportresearch and -education: a review of 2011, Facts & Figures: http://

www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicatie-detail.html?publication_id=12853 & http://www.mulierinstituut.nl/publica-

ties/publicatie-detail.html?publication_id=12853

10 Jaar sportonderzoek en -beleid. Essay ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Mulier Instituut. Ten years of 

sport research and policy: http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicatie-detail.html?publication_id=15211

Beleidsdoorlichting Sport. Policy Review Sport: http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicatie-detail.

html?publication_id=12225

Kennisagenda Sport 2011-2016. Knowledge Agenda Sports 2011-2016: http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publica-

tie-detail.html?publication_id=11379

http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicatie-detail.html?%20publication_id=11379

Fundament onder de Olympische ambities. Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016. Foundation of the Olym-

pic ambitions. Sport research and -education Sectorplan 2011-2016. (PDF-document)

Guide to EU sport policy. http://kic.nisb.nl/site/catalogus/show/14033

Understanding the Game: sport participation in Europe: facts, reflections and recommandations.

http://kic.nisb.nl/site/catalogus/show/12728

http://www.measuresport.eu/intro/sport_policy
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Esimerkkejä vuosittain järjestettävistä seminaaritilaisuuksista 

Liikuntapoliittiset neuvottelupäivät / Liikuntapolitiikan iltapäivä (LTS)

Kuntotestauspäivät (LTS)

Liikuntalääketieteen päivät (LTS)

Liikuntatieteen päivät (LTS)

Erityisliikunnan päivät (LTS)

Tulevaisuusfoorumit - Seuratoiminnan laadun kehittäminen (SLU:n jäsenjärjestöille)

Urheilujuridiikan päivä (SLU:n jäsenjärjestöille)

Järjestöpäivät (OKM, SLU:n jäsenjärjestöille)

Olosuhdeseminaari (SLU:n jäsenjärjestöille)

Kenttäpäivät / Olosuhdepäivät (SLA)

Suomen Liikunnan Ammattilaisten opintopäivät (SLA)

Liikunnan tasa-arvoseminaari (SLU, OKM)

Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät (UKK)

KKI-katsemukset (LIKES)

Liikunnanopettajapäivät (LIITO)

Liikuntatoimen neuvottelupäivät (Kuntaliitto)

Terveyden edistämisen tilaisuudet (esim. SOSTE)

Terveystieteiden laitoksen Tieteen päivä (JY)

International Symposium (JY, Liikuntabiologian laitos)
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