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TIIVISTELMÄ

Arvioinnin tavoitteena oli toteuttaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (jatkossa KIHU) ulkoinen 
arviointi. Arviointi toteutettiin tammi-huhtikuussa 2021. Arvioinnin toteutuksesta vastasi Owal Group Oy.

KIHU on Jyväskylässä sijaitseva säätiömuotoinen asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona on parantaa 
suomalaisen urheilun kansainvälistä menestystä nostamalla valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta 
vahvalla asiantuntijatyöllä, tutkimuksella ja kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä. KIHU vastaa 
suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnasta ja osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteu-
tuksesta urheilijan polulla. KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjel-
maa.

Arvioinnin tuloksina todetaan, että huippu-urheilun T&K-toiminta on Suomessa hajaantunutta. KIHUn 
rooli huippu-urheilun T&K-toiminnassa on keskeinen, mutta siihen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. 
KIHUlta odotetaan entistä vahvempaa verkostoitumista huippu-urheilujärjestelmän eri toimijoiden sekä 
T&K-toimintaa toteuttavien organisaatioiden kanssa.

Näkemykset siitä, mitä KIHU tosiasiallisesti tekee, ja siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihtelevat merkittävästi 
sidosryhmittäin. Vaikka KIHUn tehtävät ovat muodollisesti pysyneet lähes muuttumattomina (perusta-
misasiakirjat, säännöt), niin KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut merkittävästi tieteellisestä 
tutkimuslaitoksesta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi. KIHUn osaamisalat ovat muovautuneet 
historian saatossa, ja sen strategiset fokusalueet ovat muovautuneet ennen kaikkea KIHUssa työskentele-
vien asiantuntijoiden osaamisalojen myötä eivätkä päinvastoin. 

KIHUn yhteistyölajeihin ja tehtäviin liittyvä osaaminen on hyvällä tasolla. KIHUn osaaminen painottuu 
erityisesti fyysiseen suorituskykyyn ja kestävyyslajeihin. KIHUn oma varainhankinta on verrattain vähäis-
tä, ja siinä nähdään kehitysmahdollisuuksia. KIHU ei seuraa eikä raportoi toimintansa tuloksellisuutta ja 
vaikutuksia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat eivät nouse KIHUn toiminnassa erityisinä painopis-
teinä esille, ja KIHUlta odotetaan nykyistä vahvempaa kansainvälisyyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoitukseen ei liity käytännössä minkäänlaista tavoiteohjausta 
tai muuta ohjausprosessia. Määrärahapäätökset on tehty 2010-luvun puolesta välistä lähtien täsmälleen 
samansuuruisina ja -sisältöisinä. Nykyisessä ohjausmallissa OKM tekee päätöksen KIHUn yleisavustuk-
sesta, mutta Olympiakomitea vastaa tosiasiallisesti ja OKM:n antamalla mandaatilla KIHUn strategisesta 
ohjauksesta.

Arvioinnissa suositellaan huippu-urheilun T&K-strategian laatimista, KIHUn tavoitteiden ja toiminnan 
parempaa viestintää, erilaisten KIHUn ulkopuolisten verkostojen parempaa hyödyntämistä, KIHUn tut-
kimustiedon välittämiseen liittyvän toiminnan vahvistamista, huomion kiinnittämistä KIHUn henkilöstön 
työhyvinvointiin, tuloksellisuuden mittareiden kehittämistä, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaat-
teiden toteutumisen vahvistamista osana KIHUn strategiaa ja johtamisjärjestelmää sekä kansainvälisen 
näkökulman vahvistamista KIHUn toiminnassa. Lisäksi suositellaan, että OKM:n ja Olympiakomitean 
ohjaussuhdetta KIHUun tulee selkeyttää. Erityisesti on arvioitava Olympiakomitean rooli KIHUn rahoitus-
päätöksessä.
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SAMMANDRAG

Syftet med utvärderingen var att genomföra en extern utvärdering av forskningscentralen för tävlings- 
och toppidrott (nedan KIHU). Utvärderingen genomfördes i januari–april 2021. För genomförandet av 
utvärderingen svarade Owal Group Oy.

KIHU är en sakkunnigorganisation i stiftelseform som finns i Jyväskylä och vars uppgift är att förbättra 
den finländska idrottens internationella framgång genom att höja träningens kvalitet och genomslag 
genom starkt sakkunnigarbete, forskning och nationellt och internationellt samarbete. KIHU ansvarar för 
FoU-verksamheten inom den finländska elitidrotten och för utvecklingen och genomförandet av delta-
gande sakkunskap under idrottarens karriär. KIHU leder kompetensprogrammet för Finlands Olympiska 
kommittés elitidrottsenhet.

Som resultat av utvärderingen konstateras att FoU-verksamheten inom elitidrotten är splittrad i Finland. 
KIHU har en central roll i FoU-verksamheten inom elitidrotten, men det finns motstridiga förväntningar 
på den. Av KIHU förväntas allt starkare nätverkande mellan olika aktörer inom elitidrottssystemet och 
organisationer som genomför FoU-verksamhet.

Åsikterna om vad KIHU de facto gör och vad KIHU ska göra varierar avsevärt från intressentgrupp till 
intressentgrupp. Trots att KIHU:s uppgifter formellt sett har förblivit nästan oförändrade (stiftelseurkund, 
stadgar) har KIHU:s strategiska ställning förändrats avsevärt från en vetenskaplig forskningsinstitution 
till en serviceorganisation för elitidrotten. KIHU:s kompetensområden har utformats med tiden och dess 
strategiska fokusområden har utformats framför allt genom kompetensområdena hos de experter som 
arbetar vid KIHU och inte tvärtom. 

KIHU:s kompetens i fråga om samarbetsformer och uppgifter är på god nivå. KIHU:s kompetens fokuserar 
särskilt på fysisk prestationsförmåga och uthållighetsgrenar. KIHU:s egen medelsanskaffning är relativt li-
ten, och där ser man utvecklingsmöjligheter. KIHU följer inte upp och rapporterar inte om verksamhetens 
resultat och effekter. Jämställdhets- och likabehandlingsteman lyfts inte fram som särskilda prioriteringar 
i KIHU:s verksamhet, och av KIHU förväntas en starkare internationalisering än för närvarande.

Finansieringen från undervisnings- och kulturministeriets (UKM) är i praktiken inte förknippad med 
någon målstyrning eller någon annan styrprocess. Sedan mitten av 2010-talet har besluten om anslag 
fattats med exakt samma belopp och innehåll. I den nuvarande styrmodellen fattar UKM beslut om 
allmänt understöd till KIHU, men Olympiska kommittén svarar de facto och med UKM:s mandat för den 
strategiska styrningen av KIHU.

I utvärderingen rekommenderas att en forsknings- och utvecklingsstrategi för elitidrotten utarbetas, 
bättre kommunikation om KIHU:s mål och verksamhet, bättre utnyttjande av olika nätverk utanför KIHU, 
stärkande av KIHU:s verksamhet i anslutning till förmedling av forskningsdata, fokus vid arbetshälsan hos 
personalen vid KIHU, utvecklande av resultatindikatorer, stärkande av genomförandet av principerna om 
likabehandling och jämställdhet som en del av KIHU:s strategi och ledningssystem samt stärkande av det 
internationella perspektivet i KIHU:s verksamhet. Vidare rekommenderas att UKM:s och Olympiska kom-
mitténs styrningsförhållande till KIHU förtydligas. I synnerhet bör Olympiska kommitténs roll i finansierin-
gsbeslut som gäller KIHU bedömas.
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ABSTRACT

The purpose of the assessment was to realise an external assessment of the Research Institute for Olym-
pic Sports (hereinafter referred to as “KIHU”). The assessment was carried out between January and 
April 2021 by Owal Group Oy.

Located in Jyväskylä, Finland, KIHU is a foundation-based expert organisation. KIHU’s mission is to imp-
rove international success of Finnish elite sports by improving the quality and effectiveness of training 
through extensive cooperation between experts, research, as well as international and national collabo-
ration. KIHU is responsible for R&D activities pertaining to Finnish elite sports, as well as the develop-
ment of participatory expertise and its realisation during an athlete’s path. KIHU manages an expertise 
programme of the Elite Sports Unit of the Finnish Olympic Committee.

The assessment results state that Finnish R&D activities pertaining to elite sports are decentralised. KIHU 
plays a central role in the R&D activities pertaining to elite sports, but it is subject to conflicting expecta-
tions. KIHU is expected to form stronger networks with various parties active in the field of elite sports 
and organisations performing the R&D activities.

Views on KIHU’s actual activities and activities in which KIHU should be engaged vary greatly between 
the different stakeholder groups. Even though KIHU’s duties have remained essentially unchanged 
(charter, rules), KIHU’s strategic position has experienced a significant change: KIHU has changed from 
an academic research establishment to a service organisation in the elite sports sector. KIHU’s areas of 
expertise have been formed over the years, and KIHU’s strategic focus areas have been primarily formed 
based on the expertise areas of the experts working in the organisation instead of vice versa. 

KIHU has good expertise pertaining to the sports in which it is involved and its duties. KIHU’s expertise 
focuses particularly on physical performance and endurance sports. KIHU has comparatively few fundrai-
sing activities of its own, and this is a potential development area. KIHU does not monitor the effective-
ness or impact of its activities or generate any related reports. Equality and non-discrimination are not 
emphasised as special focus areas in KIHU’s operations, and KIHU is expected to be more international.

In practice, the funding provided by the Ministry of Education and Culture does not involve any type of 
performance management or any other control processes. All decisions on appropriations since the mid-
2010s have been for exactly the same amount with exactly the same content. According to the current 
control model, the Ministry of Education and Culture makes the decision on KIHU’s general grant, but the 
Olympic Committee is effectively responsible for KIHU’s strategic control based on a mandate from the 
Ministry of Education and Culture.

The assessment recommendations include the preparation of an elite sports R&D strategy, improving 
communication on KIHU’s goals and operations, improving the utilisation of a variety of networks outside 
KIHU, boosting operations pertaining to the dissemination of information on KIHU’s research operations, 
paying attention to the wellbeing of KIHU’s personnel, developing effectiveness indicators, strengthening 
the realisation of equality and non-discrimination principles as part of KIHU’s strategy and management 
system, and boosting the international aspect of KIHU’s operations. An additional recommendation is 
clarifying the control relationship between KIHU, the Ministry of Education and Culture, and the Olym-
pic Committee. In particular, the role of the Olympic Committee in decisions on KIHU’s funding must be 
assessed.
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Valtion liikuntaneuvoston alkusanat

Menestyminen yhä kovemmin kilpaillussa huippu-urheilussa edellyttää laadukasta tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa (T&K-toiminta) sekä urheilijoille, valmentajille ja muille huippu-urheilutoimijoille tarjottavia 
erilaisia laadukkaita asiantuntijapalveluita. Huippu-urheilun kehittämisen tulee pohjautua parhaaseen, 
ajantasaisimpaan tietoon ja osaamiseen sekä tieteellisesti päteviksi todistetuille ja eettisesti kestäville 
menetelmille.

Liikuntalain yhtenä tavoitteena on edistää huippu-urheilua. Liikuntalain mukaan valtion talousarviosta 
voidaan myöntää vuosittain avustuksia huippu-urheilun edistämiseen. Valtion liikuntahallinnon tuki huip-
pu-urheilututkimukselle ja kehittämistyölle kohdistuu suurelta osin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskukselle (KIHU). KIHU vastaa suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnasta sekä osallistuvan asian-
tuntijuuden kehittämisestä ja toteutuksesta urheilijan polulla. KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmaa.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan 
alueella. Liikuntaneuvoston arviointitoiminnan tehtävänä on tiedon tuottaminen liikuntapoliittisen 
valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Arviointityön tarkoituksena on toiminnan kehittäminen ja toimen-
piteiden vaikuttavuuden parantaminen. Arviointitietoa tuotetaan arvioitavalle toimijalle ja toiminnalle, 
toimintaa ohjaaville tahoille sekä muille alan toimijoille. Arvioinnit tuottavat myös tietoa valtion liikunta-
neuvoston toimikauden kokonaisarviointia varten. 

Liikuntaneuvoston toimikauden 2019–2023 yhdeksi arviointikohteeksi valittiin Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, jonka toiminnasta liikuntaneuvosto ei ole tuottanut aiemmin arviointitietoa. Liikunta-
neuvosto valitsi KIHUn arvioinnin toteuttajaksi kilpailutuksella Owal Group Oy:n. 

KIHUn arvioinnissa oli tavoitteena tuottaa ensin kokonaiskuva huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan tilasta Suomessa sekä vertailla järjestelmää kansainvälisesti, suhteessa Suomen keskeisiin 
kilpailijamaihin. Arvioinnin päätehtävänä oli tuottaa tietoa KIHUn nykytilasta, asemasta ja merkityksestä 
suomalaisessa huippu-urheilussa sekä KIHUn toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista suhteessa 
KIHUlle asetettuihin tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Lisäksi arvioinnissa haluttiin tuottaa 
tietoa KIHUn valtionhallinnon ohjauksesta. Arviointi sisälsi myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymys-
ten sekä kestävän kehityksen kysymysten tarkastelun KIHUn toiminnassa.

Valtion liikuntaneuvosto kiittää arvioinnin toteuttanutta Owal Groupia arvioinnin perusteellisesta toteut-
tamisesta.

Paavo Arhinmäki 
puheenjohtaja 
valtion liikuntaneuvosto

Elina Sillanpää 
puheenjohtaja 
valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, 
ennakointi- ja arviointijaosto

Minttu Korsberg 
pääsihteeri 
valtion liikuntaneuvosto
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1. Johdanto
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Johdanto

Arvioinnin tavoitteena oli toteuttaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (jatkossa KIHU) ulkoi-
nen arviointi. Valtion liikuntaneuvoston tutkimus- ja ennakointijaosto toimi arvioinnin ohjausryhmänä ja 
liikuntaneuvoston sihteeristö työtä ohjanneena asiantuntijaelimenä. Arviointi toteutettiin tammi-huhti-
kuussa 2021. Arvioinnin toteutuksesta vastasi Owal Group Oy. Arvioinnin toteutusta tuki huippu-urheilun 
asiantuntijoista koostunut asiantuntijapaneeli.1

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa katsaus huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja sen tilaan 
Suomessa sekä KIHUn rooliin ja asemaan T&K-toiminnassa, arvioida KIHUn osaamisen ja toiminnan tilaa, 
merkitystä ja tuloksellisuutta suhteessa KIHUlle asetettuihin tavoitteisiin huomioiden huippu-urheilun 
tarpeet ja KIHUn käytettävissä olevat resurssit sekä arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön KIHUn tavoi-
teohjausta ja ohjauksen kehittämistarpeita

Toisessa luvussa kuvataan arvioinnin kohde, tehtävät ja arvioinnin toteutustapa. Kolmannessa luvussa 
luodaan katsaus huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä KIHUn rooliin tässä kentässä. 
Luku sisältää lyhyen vertailun huippu-urheilun T&K-toiminnan organisointiin muissa maissa. Neljännessä 
luvussa esitetään havainnot KIHUn toiminnan arviointiin liittyvistä arviointikysymyksistä. Viidennessä 
luvussa esitetään opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman KIHUn tavoiteohjauksen arviointiin liittyvät 
havainnot. Arvioinnin johtopäätökset ja suositukset esitetään kuudennessa luvussa.

1 Kansainväliseen vertailuun ovat osallistuneet lisäksi Jaakko Haltia, Arto Kuuluvainen ja Jussipekka Nikander
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2. Arvioinnin kohde, tehtävät ja toteutus

2.1. Arvioinnin kohde ja tehtävät

Arvioinnin kohde

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti arvioinnin kohde. Varsinainen toiminnan sisältöjen analyysi esitetään 
havaintoluvuissa.

KIHU perustettiin vuonna 1990 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) itsenäiseksi yksi-
köksi, joka keskittyy kilpa- ja huippu-urheilun tutkimukseen ja sen soveltamiseen käytännön valmennus- 
ja koulutustoiminnassa. KIHU aloitti toimintansa vuoden 1991 alussa opetusministeriön toiminta-avus-
tuksen turvin. KIHUn toiminta-ajatukseksi valittiin kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus ja sen soveltaminen 
käytännön valmennus- ja koulutustoimintaan, ja siten KIHUn tehtäväksi määriteltiin omalta osaltaan 
suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuuden turvaaminen. KIHUn toiminta rahoitettiin veikkausvaroista.

Vuoden 2000 alussa KIHUn toiminta siirtyi LIKES-säätiöstä asiaa varten perustetun uuden Kilpa- ja huip-
pu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiö) alaisuuteen. KIHU-säätiön perustivat Suomen 
Olympiayhdistys, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja Likes-säätiö 6.10.1999. Opetusministeriö 
ei enää tässä vaiheessa tullut mukaan säätiön perustajien joukkoon. KIHUn tehtävät säilyivät ennallaan. 
Uuden säätiön alaisuudessa KIHU pyrki tehostamaan yhteistyötään kilpaurheilun alueella toimivien 
tahojen kanssa. Lahden dopingskandaalin laineet osuivat myös KIHUun ja vaikuttivat osaltaan myös sen 
toiminnan suuntautumiseen.

Seuraavan kerran KIHUn toiminnan suuntaa linjattiin vuonna 2009 valmistuneessa strategiassa, ja opera-
tiivista toimintaa linjattiin samana vuonna päivitetyssä johtosäännössä. Vuoden 2013 alusta alkaen KIHU 
on vastannut myös Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman johtamisesta ja 
toiminnan koordinoinnista. Tämä työ on konkretisoitunut viime vuosina, ja siitä on tullut keskeinen osa 
KIHUn strategiaa.

KIHU vastaa suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnasta ja osallistuvan asiantuntijuuden kehittämi-
sestä ja toteutuksesta urheilijan polulla. KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 
Osaamisohjelmaa. Toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen 
ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille toimijoille koko urheilijan polulla. Urheilijan polun eri 
vaiheiden laatu- ja menestystekijöihin pohjautuvalla asiantuntija- ja T&K-toiminnalla mahdollistetaan 
lapsen ja nuoren kasvaminen ja kehittyminen menestyväksi huippu-urheilijaksi. Tavoitteisiin päästään 
parhaiten tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja rakentamalla osaamis- ja asiantun-
tijaverkostoja urheilijan polun eri vaiheisiin. (KIHUn internetsivut 2021)

KIHUn toimintaa ohjaa suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020. KIHU toimii 
kiinteässä yhteistyössä avainkumppaniensa uuden Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Jyväsky-
län yliopiston kanssa. KIHUn toiminta tukee menestyvän huippu-urheilun strategista päälinjaa, jonka 
tavoitteita ovat kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu. Näitä ediste-
tään Akatemia-, Osaamis- ja Huippuvaiheen ohjelmien kautta. Vuonna 2019 KIHUn palveluksessa oli 37 
vakituista työntekijää, joista yli kolmasosalla on tohtorintutkinto. (KIHUn vuosikertomus 2019)

KIHUn strategia vuosille 2017–2020 määrittää KIHUn toiminnan jakautuvan kuudelle painopistealueelle, 
joilla KIHU pyrkii vastaamaan asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Neljällä painopistealueella (alueet 
1–4) KIHUlla on pitkäjänteisemmin kehitettyä osaamista ja toimintaa. Kaksi painopistealuetta (alueet 
5–6) ovat vielä uudempia ja kehittyviä sekä vähemmän resursoituja osaamisalueita. KIHUn toiminnan 
painopistealueet ovat:

1. Harjoittelu ja seuranta
2. Kilpailusuorituksen ja pelin kehittäminen
3. Lasten ja nuorten urheilu
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4. Urheilun toimintaympäristöt
5. Urheilijan terveydenhuolto
6. Innovaatiot ja uudet teknologiat

Toiminnan keskeisiä sisältöjä on koottu tältä strategiakaudelta liitteen 2 taulukkoon. 

Viimeisin strategiapäivitys tehtiin keväällä 2021. Strategiapäivityksessä on käytännössä sanoitettu ja terä-
vöitetty sitä muutosta, jota kohti KIHU on kulkenut koko 2000-luvun ajan tutkimuslaitoksesta huippu-ur-
heilun asiantuntijaorganisaatioksi. Strategiassa korostuu entistä tiiviimpi yhteistyö urheilijoiden, valmen-
tajien ja lajien kanssa. Osaamisohjelman toteutus on nostettu strategian keskiöön. Missiona on parantaa 
suomalaisen urheilun kansainvälistä menestystä.

Vuodesta 2013 lähtien KIHU on johtanut Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisoh-
jelmaa. Ohjelmalla on vastattu edellä esitettyihin huippu-urheilun T&K-toiminnan haasteisiin. Tavoit-
teena oli rakentaa Suomeen valtakunnallinen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelma, jossa 
linjataan keskeiset osaamistarpeet, painopisteet sekä eri toimijoiden vastuut ja roolit. Ohjelman vetäjänä 
toimii KIHUn johtaja. KIHUn organisaatio, toimintatavat ja sisällöt päätettiin uudistaa vastaamaan Osaa-
misohjelman tavoitteita ja tehtäviä.

Arvioinnin tehtävät

Arvioinnissa on kolme tehtävää ja näitä tarkentavia alatehtäviä. Raportin rakenne etenee näiden tehtä-
vien mukaisesti.

Näihin tehtäviin on keskeisenä teemana liittynyt läpileikkaavien periaatteiden huomioiminen. Niitä ovat 
yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kansainvälisyys.

1. Katsaus huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja sen tilaan Suomessa sekä KIHUn 
rooliin ja asemaan T&K-toiminnassa.

1. Huippu-urheilun T&K-toiminnan kokonaisuus (toimijat, roolit, johtaminen jne.) sekä sen tila 
ja kehitys Suomessa etenkin Osaamisohjelman aikana (2013–2020). Sisältää tiiviin kansainvä-
lisen vertailun siitä, miten huippu-urheilun T&K-toiminta on järjestetty keskeisissä kilpailija-
maissa.

2. KIHUn rooli ja merkitys huippu-urheilun T&K-toiminnassa sekä hallinnollinen asema huip-
pu-urheilujärjestelmässä.

2. KIHUn osaamisen ja toiminnan tila, merkitys ja tuloksellisuus suhteessa KIHUlle asetettuihin 
tavoitteisiin ja huomioiden huippu-urheilun tarpeet sekä KIHUn käytettävissä olevat resurssit. KI-
HUn toimintaa eri osa-alueilla verrataan myös suhteessa kansainvälisen tasoon, kuten keskeisten 
kilpailijamaiden vastaaviin toimijoihin.

1. Toiminta: KIHUn toiminnan strategisuus ja reagointikyky, painopisteiden ja toiminnallisten 
tasojen relevanssi ja resursointi sekä KIHUn toiminta valituilla painopisteillä.

2. Osaaminen: KIHUn osaamisen sekä tutkimuksen ja tieteellisen toiminnan taso, ajantasaisuus 
ja laajuus sekä sovellettavuus valituilla painopistealueilla.

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö: KIHU tiedon levittäjänä sekä verkostomaisen ja monitieteisen 
yhteistyön rakentajana niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

4. Tuloksellisuus: KIHUn toiminnan tuloksellisuus ja vaikutus valituilla painopistealueilla.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön KIHUn tavoiteohjauksen toteutuminen ja ohjauksen kehittämistar-
peet.

Näiden lisäksi arviointia on tarkennettu arvioinnin työryhmän sekä ohjausryhmän (eli valtion liikuntaneu-
voston TEA-jaoksen toimesta) seuraavista näkökulmista:
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• T&K-toiminnan johtamisen tarkastelu
• Tulisiko sen tyyppisen toiminnan, jota KIHU tekee, olla jotenkin osana urheiluakatemioita?
• Onko KIHU osa kokonaisuutta, vastuutoimija vai verkoston moottori?
• Osataanko priorisoida oikeita asioita (testimäärien, lajien jne. suhteen), ja miten painopisteiden 

logiikka toimii?

Näiden lisäksi arvioinnin ohjausryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen ja 
työhyvinvoinnin tarkasteluun KIHUssa.

2.2. Aineistot ja menetelmät

Arviointi perustuu useisiin eri aineistolähteisiin. KIHUn toimintakertomusten ja keskeisten suunnitelmien 
analyysi toimi arvioinnin lähtökohtana. KIHUn toiminnan ohjauksen keskeiset dokumentit (tavoiteohjaus-
asiakirjat, KIHUn strategia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä Huippu-urheilun osaamisoh-
jelman työdokumentit) analysoitiin arvioinnin lähtökohdaksi. Kansainvälisen vertailun osalta analysoitiin 
vertailumaiden huippu-urheiluun liittyvien toimijoiden www-sivuja ja strategia- ja ohjelmadokumentteja 
sekä haastateltiin huippu-urheilun T&K-koordinaatiosta vastaavia tahoja. Nämä haastattelut esitetään 
liitteessä 1.

Arvioinnissa haastateltiin laaja joukko KIHUn henkilöstöä, KIHUn keskeisiä sidosryhmiä ja kumppaneita 
sekä KIHUn toimintaan liittyviä asiantuntijoita. Haastateltavia tunnistettiin valtion liikuntaneuvoston 
toimesta ja täydennettiin ehdotuksina haastatteluissa. Haastatteluja toteutettiin kaikkiaan 43 yksilöhaas-
tattelua ja useita ryhmähaastatteluja. Haastatellut henkilöt ja ryhmähaastattelujen viiteryhmät esitetään 
liitteessä 1. Lisäksi Paralympiakomitean ja Olympiakomitean urheilijavaliokunnat haastateltiin verkkoryh-
mähaastatteluina.

Haastatteluja täydennettiin KIHUn henkilöstölle suunnatussa avoimessa sähköisessä kyselyssä, joka oli 
vastattavissa 1.4.–20.4.2021. Lisäksi toteutettiin avoin kysely urheilijoille. Tämä urheilijakysely suunnat-
tiin Olympiakomitean akatemiaurheilijoille (ei yläkoululaisille). Vastauksia saatiin 171 kappaletta. Haas-
tattelujen perusteella jo tiedettiin, että KIHUn toiminta kohdentuu valikoituihin lajeihin ja suppeahkoon 
joukkoon huippu-urheilijoita. Kyselyn tavoitteena oli sekä viestiä KIHUsta että tarjota palautekanava niille 
urheilijoille, jotka haluavat antaa palautetta. Kysely oli vastattavissa 1.4.–22.4.2021.

KIHUn julkaisutoimintaa analysoitiin kuvailevasti ja vertailtiin sitä eräisiin muihin tutkimuslaitoksiin. 
Tietoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimijoista kerättiin toimijoiden verkkosivuilta ja täydennettiin 
kyselemällä asioita sähköpostitse suoraan toimijoilta. Huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan kokonaistilanteen tarkastelussa hyödynnettiin julkisesti verkossa saatavilla olevia tietoja, ja käsitys 
T&K-toiminnan tilasta perustuu täten avoimesti verkossa olevaan tietoon.

Arviointia tuki asiantuntijapaneeli, joka kokoontui arviointiprosessin aikana kolme kertaa. Ensimmäisellä 
kerralla kommentoitiin arvioinnin asetelmaa, toisella kerralla alustavia havaintoja ja kolmannella kerralla 
arviointiraportin luonnosta eli alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä. Asiantuntijapaneeliin kuuluivat 
ex-huippu-urheilija Sami Jauhojärvi, paratriathlonisti Liisa Lilja, valmentaja, fysiologi, biomekaanikko Esa 
Peltola, kävelyn maajoukkuevalmentaja/lajivalmentaja Jani Lehtinen, Suomen Urheiluliitto ry, huippujal-
kapallopäällikkö Marianne Miettinen, Suomen Palloliitto ry, testauspäällikkö Marko Haverinen, Varalan 
urheiluopiston valmennuskeskus/Tampereen urheiluakatemia, professori Lauri Kettunen, Jyväskylän 
yliopisto ja liikuntasosiologi, yhteiskuntatieteilijä, yrittäjä Kati Kauravaara. Lisäksi arvioinnin alustavia 
tuloksia reflektoitiin arvioinnin ohjausryhmän, Olympiakomitean ja KIHUn johtoryhmän kanssa.
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3. Huippu-urheilun T&K-toiminnan 
tila ja KIHUn rooli
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3. Huippu-urheilun T&K-toiminnan tila ja KIHUn rooli

Keskeiset havainnot

• Kilpa- ja huippu-urheilun T&K-toiminnan tila on hajanainen. Rahoitus on vähäistä ja hajaantu-
nutta toimijoiden välille.

• Huippu-urheilun T&K-kentällä on useita eri toimijoita, mutta haastatteluissa nousi esiin, että 
moninaisten toimijoiden kentässä kukaan ei oikeastaan tartu uusiin mahdollisuuksiin, kuten 
uusien lajien kehittämiseen tai uusiin teknologioihin ja innovaatioihin. Tutkimus- ja kehittämis-
toiminta on tällöin pitkälti riippuvaista yksittäisten asiantuntijoiden kyvykkyyksistä ja kiinnos-
tuksen kohteista sen sijaan, että institutionaaliset toimijat edistäisivät T&K-toimintaa kokonai-
suutena.

• Haastattelujen mukaan tutkimusrahoituksen saaminen huippu-urheiluun onnistuu usein par-
haiten silloin, kun huippu-urheilu on välineellinen osa jotakin muuta tutkimusta.

• KIHUn rooli osana huippu-urheilun T&K-toimijoiden kenttää nähdään tärkeänä.
• Sidosryhmähaastatteluissa KIHUn osaamisen laaja-alaisuus sekä merkitys huippu-urheilun 

taustalla korostui.
• Koko huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta keskeisenä haasteena haastatteluis-

sa nähtiin ”ison kuvan” tai ”konsensuksen” puuttuminen siitä, mitä Suomen pitäisi huippu-ur-
heilun tutkimus- ja kehitystoiminnassa saavuttaa.

3.1. Huippu-urheilun T&K-toiminnan tila Suomessa 2010-luvulla

Huippu-urheilun T&K-toiminnan tilaa on lähestytty selvitysten analyysin, haastattelujen ja kansainväli-
sen vertailun kautta. Kilpa- ja huippu-urheilussa on tunnistettavissa lukuisia erilaisia trendejä, jotka ovat 
leimanneet 2010-lukua. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

• Datan käytön seuraavan tason saavuttaminen kilpa- ja huippu-urheilussa: esim. koneoppiminen, 
suorituskykyanalyysi, Big datan hyödyntäminen, sykemittauksien hyödyntäminen jne. (Global 
Sports 2017).

• Teknologian roolin kasvaminen huippu-urheilussa esimerkiksi välineissä sekä loukkaantumisen 
ehkäisyssä ja kuormituksen hallinnassa (Global Sports 2017). Teknologia trendinä on ollut osa 
huippu-urheilun tutkimusta ja kehittämistä jo vuosia. Teknisten sovellusten käyttö on levinnyt 
laajasti urheilutieteessä, ja siitä on tullut yhä tärkeämpi piirre ja kilpailuetu huippu-urheilussa. Eri-
tyisesti yksilöllisen datan keräämiseen ja analysointiin on alettu panostamaan teknologian kehit-
tyessä. Konenäkö on ollut yksi keskeisiä edistystekijöitä, sillä sen avulla voidaan tehdä kehittyneitä 
analyysejä ja hyödyntää algoritmeja täysin uudella tavalla. (Giblin ym. 2016.) Toisena esimerkkinä 
on virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen kilpa- ja huippu-urheilun tilanteiden analyysissä (Global 
Sports 2017).

• Valmennuksen systeeminen muutos kohti valmennusyhteistyötä ja urheilijan itsensä mahdollisuu-
det toteuttaa testejä ja tarkastella suorituksista kerättyä dataa.

• Urheilulajien välisen yhteistyön lisääntyminen yli rajojen (esim. Global Sports 2017).
• Teknologian ja lääketieteen yhdistäminen (esim. Burden ym. 2019).

Vuonna 2017 julkaistun selvityksen mukaan ”Suomessa on pirstaleinen urheilujärjestelmä, jossa kom-
munikaation puute johtaa aukkoihin ja päällekkäisyyksiin”. Huippu-urheilun uudistaminen oli ollut esillä 
useita vuosia, ja huippu-urheilun muutosryhmä esitti jo vuonna 2012 loppuraportissaan, että suunni-
teltuja tavoitteita ja mittareita tultaisiin seuraamaan vuosina 2013–2020 työprosesseilla, jotka tulisivat 
sisältämään sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin. (Lipponen 2017.)

Suomen Olympiakomitea toteutti vuonna 2013 huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjel-
matyön, jonka tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteiksi vuosille 2013–2016 nimettiin 1) urheilijan 
kasvu, kehittyminen ja hyvinvointi, 2) valmennusosaaminen ja 3) muuttuva urheilukulttuuri. Lämsän ym. 
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(2016) mukaan käytännön toiminnassa ohjelma ei vaikuttanut huippu-urheilun T&K-toimintaan mer-
kittävästi. Vuonna 2016 huippu-urheilun T&K-toiminta nähtiin vaatimattomana, eikä kokonaisuus ollut 
millään taholla hallinnassa. T&K-tulosten ei koettu jalkautuneen riittävän hyvin ja reaaliaikaisesti urheili-
joiden ja valmentajien käyttöön (ks. myös Paavolainen et al. 2016).

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on nostettu 2010-luvulla yhteiskunnassa ja myös urheilun tutkimuksessa 
esille (ks. Berg & Kokkonen 2016, Pyykkönen 2016 ja Turpeinen & Hakamäki 2018). Liikuntalaki uudistet-
tiin vuonna 2015, ja tällöin lain arvopohjaan ja toimintaa ohjaaviksi lähtökohdiksi määriteltiin tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus. Lain perusteluissa huomioitiin sukupuolten välinen tasa-arvo, erityisryhmien tarpeet, 
liikunnan eriarvoistuminen ja vähemmistöjen yhdenvertaisuusongelmat. (SUEK 2021.) 

Selvitystä varten toteutetuissa haastatteluissa yksi useimmin mainittu muutos, johon ei ole riittävästi 
tartuttu, liittyy data-analytiikkaan. Esimerkkinä toimenpiteistä TietoEVRY (2021) tekee yhteistyötä Suo-
men Olympiakomitean ja Polarin kanssa kehittäen ratkaisuja huippu-urheilun haasteisiin data-analytiikan 
avulla. Tavoitteena on tukea valmennuspäätösten tekemistä kehittämällä testi- ja hyvinvointitietojen 
seurantaa, ja ratkaisuksi on tarjottu tarkoituksenmukaisesti kehitettyä sovellusta. TietoEVRYn kehittämä 
360° Training and Wellbeing -pohjainen tuote kerää datan useista lähdejärjestelmistä, jolloin yhdistettyä 
ja helposti analysoitavaa dataa on helppo hyödyntää valmennuksen tukena.

Tässä arvioinnissa toteutetut haastattelut nostavat esiin huippu-urheilun T&K-toiminnan hajanaisuuden. 
Huippu-urheilun T&K-toiminnan tila on Suomessa suhteellisen haastava: Rahoitusta on vähän ja se on 
suhteellisen hajaantunut eri toimijoille. Toimijoita on jonkin verran, mutta kyse on enemmän yksittäisten 
asiantuntijoiden kyvykkyyksistä ja kiinnostuksen kohteista (tai opinnäytetöistä) kuin institutionalisoiduis-
ta toimijoista. Huippu-urheilun T&K-toiminnan toimintaympäristöt muodostuvat käytännössä urheiluaka-
temioista ja valmennuskeskuksista sekä liikuntaan ja huippu-urheiluun kytkeytyvistä, tutkimusta toteut-
tavista organisaatioista. Näissä on havaittavissa jonkin verran positiivista kehitystä ja monitieteellisen 
tutkimustoiminnan lisääntymistä, mutta yhteistyötä kaivataan T&K-kentän kanssa. Keskeiset havainnot 
ovat suunnilleen samat kuin 10 vuotta sitten toteutetussa kartoituksessa (Haarma et al. 2010).

Haastattelujen mukaan tutkimusrahoituksen saaminen huippu-urheiluun onnistuu usein parhaiten sil-
loin, kun huippu-urheilu liitetään jollain tavalla osaksi jotakin muuta tutkimusta, sillä pelkästään kilpa- ja 
huippu-urheiluun on ollut vain vähän tutkimusresursseja saatavissa.

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti eri toimijoita, jotka KIHUn lisäksi toimivat kilpa- ja huippu-urheilun 
T&K-toiminnan kentässä. KIHUn toimintaa ei tässä yhteydessä ole erikseen kuvattu. Liitteessä 2 on esitet-
ty poimintoja KIHUn toimenpiteistä.

Yliopistot

Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopistossa kilpa- ja huippu-urheilun kannalta merkittävintä tutkimusta tehdään liikuntatie-
teellisessä tiedekunnassa. Tiedekunnan strategian2 (2020–2030) teema-alueita ovat

• osaava ja hyvinvoiva opettaja ja valmentaja
• liikkuva ja suorituskykyinen ihminen
• vanheneminen ja toimintakyky
• liikkuva hyvinvoiva ihminen muuttuvassa yhteiskunnassa

Tiedekunnan tutkimustoimintaan kuuluu perustutkimusta sekä soveltavaa ja tuotekehitykseen liittyvää 
tutkimusta. Tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueiksi on nimetty liikuntabiologinen hermo-lihastoimin-
nan tutkimus ja gerontologia.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutusalat ovat liikuntatieteiden koulutusala ja terveystieteiden 
koulutusala. Oppiaineita ovat liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteis-

2 Liikuntatieteellisen tiedekunnan strategia 2020–2030: https://www.jyu.fi/sport/fi/tiedekunta/strategia 

https://www.jyu.fi/sport/fi/tiedekunta/strategia


17

kuntatieteet, biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi, gerontologia ja kansanterveys, 
fysioterapia, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus.

Tiedekunnan tutkimustoiminta painottuu liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin, joista merkit-
tävimpiä ovat fysioterapia, gerontologia, liikuntabiologia, liikuntakasvatus, liikunnan yhteiskuntatieteet, 
liikuntalääketiede ja terveyden edistämisen tutkimus. Huippu-urheilun tutkimuksen kannalta merkittä-
vimpiä tutkimusalueita ovat liikunnan yhteiskuntatieteet sekä liikuntalääketiede ja liikuntabiologia. Lisäk-
si tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Gerontologian tutkimuskeskus, Terveyden edistämisen 
tutkimuskeskus ja Neuromuscular Research Centre.

Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö

Itä-Suomen yliopisto on nimennyt UEF 2030 -strategiassaan tutkimuksen ja koulutuksen profiilialueiksi 
neljä profiilialuetta. Näistä yksi sisältää huippu-urheiluun liittyviä teemoja: ikääntyminen, elintavat ja 
terveys. Erityisesti biolääketieteen yksikössä tehtävä monialainen tutkimus keskittyy myös huippu-ur-
heiluun. Tutkimustyössä painottuvat kroonisten kansainsairauksien molekyylitason mekanismit sekä 
liikunnan, ravitsemuksen ja perintötekijöiden merkitys kroonisten sairauksien ehkäisyssä.3

Helsingin yliopisto, liikuntalääketieteen yksikkö

Helsingin yliopiston strategiassa (2021–2030)4 yhdeksi tutkimusta ja opetusta innoittavaksi teemaksi 
on nimetty merkityksellinen elämä, hyvinvoiva ihminen ja terve ympäristö. Huippu-urheilun kannalta 
merkittävää tutkimusta tehdään Diagnostis-terapeuttisen osaston liikuntalääketieteen yksikössä, ja tutki-
mustoiminta keskittyy liikuntafysiologiseen ja liikuntalääketieteelliseen tutkimukseen. Tutkimustoiminta 
on suunnattu kansansairauksien, tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ja sairauksien sekä kuormituksen ja 
perimän yhteyksien tutkimukseen.5

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa huippu-urheilun kannalta merkittävintä tutkimusta tehdään lääketieteen tiedekun-
nassa ja Oulun yliopiston erillisyksikössä Kajaanin yliopistokeskuksessa, jossa sijaitsee Mittaustekniikan 
yksikkö (MITY). Vuonna 2011 perustettu, mittaustekniikkaan keskittynyt tutkimusyksikkö toimii kahdella 
sovellusalueella, jotka ovat cleantech sekä terveys ja hyvinvointi6.

Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Tampereen yliopistossa on tehty jonkin verran huippu-urheiluun liittyvää tutkimusta, erityisesti yhteis-
työssä Tampereen liikuntalääketieteen keskuksen TaULAn kanssa. Lääketieteen ja terveysteknologian 
tiedekunnassa on tehty tutkimusta esimerkiksi urheilijoiden hengitysterveydestä.7

Liikuntalääketieteen keskukset

Liikuntalääketiede on lääketieteen itsenäinen erikoisala. Suomessa toimii yhteensä kuusi liikuntalääketie-
teen keskusta8:

• Helsingin Urheilulääkäriasema, HULA (taustayhteisö: Urheilulääketieteen säätiö)
• Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, KuLTu (taustayhteisö: Terveysliikunnan ja ravinnon 

tutkimussäätiö)
• Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka (taustayhteisö: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ODL)
• Paavo Nurmi -keskus, PNK (taustayhteisö: Paavo Nurmi -keskuksen kannatusyhdistys ry)

3 Biolääketieteen yksikkö:  https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko#ee198a1f 
4 Helsingin yliopiston strategia 2021–2030: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/strategia-talous-ja-laatu/

strategia-2021-2030/helsingin-yliopiston-strategia
5 Diagnostis-terapeuttinen osasto: https://www2.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/diagnostis-terapeuttinen-osasto 
6 Mittaustekniikan yksikkö – MITY: https://www.oulu.fi/mittaustekniikka/ 
7 Urheilijoiden hengitysterveys: https://www.hengitystutkimus.fi/artikkelit/asthma-in-cross-country-skiers-review/ 
8 Liikuntalääketiede: https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/liikuntalaaketiede

https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/strategia-talous-ja-laatu/strategia-2021-2030/helsingin-yliopiston-strategia
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/strategia-talous-ja-laatu/strategia-2021-2030/helsingin-yliopiston-strategia
https://www2.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/diagnostis-terapeuttinen-osasto
https://www.oulu.fi/mittaustekniikka/
https://www.hengitystutkimus.fi/artikkelit/asthma-in-cross-country-skiers-review/
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• Tampereen Urheilulääkäriasema TaULA (taustayhteisö: Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö sr)
• Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU (taustayhteisö: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- 

ja kehittämissäätiö sr)

Helsingin Urheilulääkäriaseman (HULA) tutkimuksen painopisteet ovat 1. Akuutit ja krooniset rasitusvas-
teet sekä harjoitusvaikutuksen syntymekanismit ja 2. Urheilijan terveys, kuormitus ja palautuminen sekä 
anti-dopingtyö.9 HULAlla on tällä hetkellä käynnissä kaksi puhtaasti kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää 
monitieteistä tutkimushanketta, joista ensimmäinen on Altitude training and normobaric hypoxia: Phy-
siological rationale and a machine-learning supported practical model. Acronym: ALTIMACH. Tutkimus 
kohdistuu hypoksian (vuoristoharjoittelu, alppimajat, hypoksiateltat) käyttöön harjoittelun tehostami-
seksi ja suorituskyvyn kehittämiseksi. Tutkimus on HULAn pitkäaikaisin tutkimuslinja, ja HULA on tämän 
tutkimusalueen keskeisin osaaja Suomessa. Toinen kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvä, käynnissä oleva 
tutkimushanke on Athlete performance passport - novel tool in fight against doping, jossa kehitetään ur-
heilijoiden suorituskykypassia biologisen passin rinnalle osana anti-dopingtoimintaa. HULAsta kerrotaan, 
että HULAn huippu-urheilututkimuksen odotetaan edistyvän merkittävästi, kun HULA muuttaa kesällä 
2021 Urhea-kampukselle nousevaan Urhea-halliin ja kansalliseen olympiavalmennuskeskus Helsinkiin.

Kuopion liikuntalääketieteellisen tutkimuslaitoksen (KuLTu) tutkimuspainotukseksi on nimetty elinta-
painterventioiden terveystaloustieteellisten, sosiologisten ja liikuntalääketieteellisten vaikuttavuuksien 
tutkimus.10

Oulun liikuntalääketieteellisen Klinikan (ODL) tutkimus- ja kehittämisstrategiassa 2020–2024 toiminnan 
tutkimus- ja kehittämisalueet ovat fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan rakentumiseen vai-
kuttavat tekijät elämänkaaressa, rakennetun ja luonnollisen ympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, 
terveyteen ja hyvinvointiin, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä niiden taloudellinen merkitys, ravitsemuksen yhteys liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
vaikuttavat elintapaohjausmallit ja -menetelmät.11

Paavo Nurmi -keskuksen (PNK) tutkimuksen painopistealueet ovat SeaEx – Liikkumattomuus ja liikunta – 
uusi näkökulma terveyteen sekä NoFlu-tutkimus – respiratoriset virusinfektiot huippu-urheilijoilla.12

Tampereen Urheilulääkäriaseman (TaULA) tutkimuksen painopiste on liikuntaturvallisuuden edistäminen 
koko väestössä.13 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusalueita ovat urheiluvammojen epidemiologia, riski-
tekijät ja ennaltaehkäisy. Lisäksi TaULA tekee yhteistyötutkimuksia, jotka liittyvät urheilijan astmaan sekä 
sykevariaatioon ja palautumiseen.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) painopistealueita ovat harjoittelu ja seuranta, kilpai-
lusuorituksen ja pelin kehittäminen, lasten ja nuorten urheilu, urheilun toimintaympäristöt, urheilijan 
terveydenhuolto sekä innovaatiot ja uudet teknologiat.14

Urheiluopistot/valmennuskeskukset

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista urheiluopistoa eli liikunnan koulutuskeskusta15. 
Urheiluopistoista yhdeksän on nimetty huippu-urheiluverkoston ydintoimijoiksi. Valtakunnalliset huip-
pu-urheilun valmennuskeskukset16 ovat Lapin Urheiluopisto, Vuokatin Urheiluopisto, Pajulahden Urhei-
luopisto, Eerikkilän urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto (Vierumäki), Kuortaneen Urheiluopisto, Varalan 
Urheiluopisto, Kisakallion Urheiluopisto ja Ypäjän hevosopisto.

9 Helsingin liikuntalääketieteen keskuksen tutkimusstrategia 2020-: https://docplayer.fi/166032350-Helsingin-
liikuntalaaketieteen-keskuksen-tutkimusstrategia.html 

10 KuLTun tutkimus: https://www.kultu.fi/tutkimus/ 
11 ODL Tutkimus- ja kehittämisstrategia: https://www.odl.fi/tiedostot/Liikuntaklinikka/Tutkimus-_ja_kehittamisstrategia_v1.pdf 
12 PNK:n tutkimus: https://www.pnk.fi/pnk/tieteellinen-tutkimus/ 
13 TaULA tutkimus ja kehittäminen: http://www.taula.fi/tutkimus 
14 KIHUn painopistealueet: https://kihu.fi/etusivu/julkaisut/
15 Urheiluopistot liikunnan koulutuskeskuksina: https://minedu.fi/urheiluopistot
16 Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/

urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/

Huippu-urheiluun liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa edistetään valtaosassa urheiluopistoja. San-

https://docplayer.fi/166032350-Helsingin-liikuntalaaketieteen-keskuksen-tutkimusstrategia.html
https://docplayer.fi/166032350-Helsingin-liikuntalaaketieteen-keskuksen-tutkimusstrategia.html
https://www.kultu.fi/tutkimus/
https://www.odl.fi/tiedostot/Liikuntaklinikka/Tutkimus-_ja_kehittamisstrategia_v1.pdf
https://www.pnk.fi/pnk/tieteellinen-tutkimus/
http://www.taula.fi/tutkimus
https://kihu.fi/etusivu/julkaisut/
https://minedu.fi/urheiluopistot
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/
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tasport Lapin Urheiluopisto toteuttaa itsenäisesti ja yhteistyössä useita kehittämisprojekteja esimerkiksi 
uinnin huippututkimuksen17 sekä seuratoiminnan ja e-urheilun kehittämisen parissa.18 Vuokatin urhei-
luopisto on viime vuosina tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan panostanut sporttiosaamisen kansain-
välisen liiketoiminnan kehittämiseen tavoitteenaan profiloitua vahvemmin huippu-urheilun osaamiskes-
kittymäksi myös kansainvälisesti.19 Lisäksi Vuokatin urheiluopisto tekee runsaasti tutkimusyhteistyötä 
Jyväskylän yliopiston kanssa. Pajulahden urheiluopistossa kehitetään kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviä 
harjoitusolosuhteita, valmentajakoulutusta ja valmennusleiritystä. Pajulahdessa panostetaan huippu-ur-
heilussa vaadittavan osaamisen ja asiantuntijapalveluiden kehittämiseen. Lisäksi Pajulahti on Suomen 
ainoa Olympia- ja Paralympiakomitean virallinen valmennuskeskus, sillä se tarjoaa kansainvälisen tason 
harjoitusolosuhteet painopistelajeilleen ja niiden urheilijoille.20

Eerikkilän Urheiluopistossa huippu-urheilun kehittämistyötä tehdään esimerkiksi Sami Hyypiä Academyn 
(SHA) toiminnassa. SHA toteuttaa jalkapalloon liittyvää tutkimustoimintaa yhdessä KIHUn ja UKK-insti-
tuutin kanssa. Päätutkimuskohteita ovat esimerkiksi pelaajien kokonaisvaltainen kehittyminen uran eri 
vaiheissa, harjoittelun määrän ja laadun kehittyminen sekä vammojen ennaltaehkäisy.21 Lisäksi Eerikki-
lässä hyödynnetään innovatiivista MyEWay-palvelua, joka on Palloilu Säätiön/Eerikkilän Urheiluopiston 
tarjoama ja ylläpitämä, pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden kokonaisvaltaiseen kehittymi-
seen ja oppimisen seurantaan liittyvä palvelu.22

Suomen Urheiluopisto eli Vierumäki on mukana useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joista Liikun-
takeskus Pajulahden, Suomen Urheiluopiston ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemian verkostohanke keskit-
tyy huippu-urheilun kehittämiseen: valmennusosaamisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen kehittämi-
sen tavoitteena on parantaa toimintaympäristöä huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti.23 Kuortaneen 
Urheiluopistossa toimii Kuortane Olympic Training Center, joka kehittää kansainvälisellä tasolla huip-
pu-urheilua. Kuortaneella on käytössä kansainvälisen tason tietotaito, ja kehittämistoimintaa tehdään 
sekä eri lajien kilpaurheilijoiden että valmennustoiminnan ja testauksen parissa.24 Varalan Urheiluopis-
tossa tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään esimerkiksi pika- ja aitajuoksujen väliaika-analyyseissa ja 
alppihiihdon parissa.25

Kisakallion Urheiluopistossa järjestettiin vuonna 2019 kansainvälinen taitokonferenssi, joka toteutettiin 
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja KIHUn kanssa. Konferenssissa käsiteltiin esimerkiksi laadukasta 
urheiluvalmennusta, jonka tulisi perustua tutkittuun tietoon.26

Tutkimus- ja kehityskeskukset

Liikunnan ja urheilun kenttään liittyy myös erilaisia asiantuntijaorganisaatioita, joissa on ajoittain ollut 
huippu-urheiluun liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tässä on nostettu esiin muutama haastatteluissa 
ja aiemmissa selvityksissä mainittu toimija. 

Snowpolis Vuokatti

Snowpolis on liikuntaan, matkailuun ja hyvinvointiin erikoistunut teknologiakylä, jonka toiminnassa 
yhdistyvät yritykset, koulutus ja tutkimus27. Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikön toiminta on 
sijoitettu teknologiakeskus Snowpoliksen tiloihin. Tutkimus painottuu pohjoismaisten hiihtolajien sovel-
tavaan ja teknologiaa hyödyntävään tutkimukseen.28

17 Santasport Lapin Urheiluopisto uinnin opettamisen tutkimus: https://santasport.fi/uutiset/tutkimuksella-uutta-tietoa-uinnin-
opettamiseen/

18 Santasport Lapin Urheiluopisto, kehittämishankkeet: https://santasport.fi/santa-sport/kehittamishankkeet/
19 Vuokatin hankkeita: https://vuokattisport.fi/hankkeet/
20 Pajulahti Valmennuskeskus: https://pajulahti.com/valmennuskeskus/
21 Eerikkilä Sport ja Sami Hyypiä Academy: https://eerikkila.fi/urheilu/jalkapallo/yleistietoa-shan-toiminnasta/
22 MyEWay: https://eerikkila.fi/urheilu/myeway/usein-kysyttya/
23 Suomen urheiluopiston hankkeet: https://vierumaki.fi/hankkeet-ja-projektit
24 Kuortaneen urheiluopisto: https://www.kuortane.com/urheilu.html
25 Varalan urheiluopisto t&k: https://varala.fi/palvelut/tutkimus-tuotekehitys/
26 Kisakallion urheiluopisto, kansainvälinen taitokonferenssi: https://www.kisakallio.fi/fi/kansainvalinen-taitokonferenssi-on-

kaynnistynyt-kisakalliossa
27 Snowpolis toimitilat & alueen teollisuustontit: https://www.sotkamo.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-yrityksille/snowpolis-

kiinteistot/ 
28 Liikuntateknologia Vuokatissa: https://www.jyu.fi/sport/fi/liikuntateknologia

https://www.sotkamo.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-yrityksille/snowpolis-kiinteistot/
https://www.sotkamo.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-yrityksille/snowpolis-kiinteistot/
https://www.jyu.fi/sport/fi/liikuntateknologia
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Verve

Verve on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on tukea työelämää, yrityksiä ja kun-
toutujia. Verven toiminta keskittyy kuntoutuksen kehittämiseen tieteellisen tutkimustyön perusteella.29 
Vervessä ei tällä hetkellä tehdä kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää tutkimusta.

UKK-instituutti

UKK-instituutti on yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka toimii terveys- ja liikunta-alalla. Toi-
minta keskittyy väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja terveysliikuntaan. UKK-instituutin 
strategiakaudella 2019–202230 tutkimustoiminta keskittyy 1. fyysisen aktiivisuuden, liikkumattomuuden 
ja kunnon seurantaan, 2. terveyttä tukevan liikkumisen edistämiseen ja 3. liikkumisen turvallisuuteen ja 
kaatumisten ehkäisyyn. UKK-instituutin visio on toimia kansallisesti ja kansainvälisesti johtavana fyysisen 
aktiivisuuden mittaamisen ja terveyttä edistävän liikkumisen asiantuntijakeskuksena.31

LIKES

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkimusstrategian painopisteitä ovat lasten ja 
nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä strategi-
nen tietotuotanto.32

Yritykset

Suomessa kilpa- ja huippu-urheilun tueksi tehtävää tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään myös yrityksis-
sä. Huippu-urheilussakin hyödynnettäviä tuotteita ja palveluita tekevät esimerkiksi urheiluteknologiayri-
tys Polar sekä hyvinvoinnin, huippu-urheilun ja kuluttajatuotteiden parissa toimiva Firstbeat. Polarin 
toiminta ja tutkimus keskittyy innovatiiviseen puettavan urheiluteknologian kehittämiseen, jossa hyödyn-
netään tekniikan, fysiologian ja datatieteen sekä liikuntalääketieteen asiantuntemusta.33 Polar-tekniikkaa 
hyödynnetään laaja-alaisesti huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistyössä.

Firstbeatin huippu-urheilussakin hyödynnettävä toiminta pohjautuu tutkimustietoon, jossa painottuu 
hermoston toiminnan tutkimus sekä liikuntafysiologian, psykofysiologian ja psykologian tutkimusosaami-
nen. Taustalla kehitystyössä on fysiologinen mittausdata elimistön toiminnasta, ja tutkimus- ja tuotekehi-
tys kattaa useita tutkimusaloja, kuten urheilijan ylikunto (fysiologia, mittaaminen ja ennustaminen) sekä 
kestävyysurheilu (harjoittelu, suorituskyky ja palautuminen urheilun jälkeen).34

Taulukkoon 1 on tiivistetty vielä KIHUn lisäksi huippu-urheilun T&K-toimintaan kytkeytyvien organisaati-
oiden tutkimuksen painopisteitä.

29 Verve: https://www.verve.fi/verve
30 UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämisalueet: https://ukkinstituutti.fi/tutkimukset-ja-hankkeet/tutkimusohjelma/
31 UKK-instituutti: https://ukkinstituutti.fi/tietoa-meista/ukk-instituutti/
32 LIKES tutkimus ja kehittäminen: https://www.likes.fi/tutkimus/
33 Polar ja tutkimus: https://www.polar.com/en/science
34 Firstbeat ja tutkimus: https://www.firstbeat.com/fi/fysiologia/tieteellinen-tausta/

https://www.verve.fi/verve
https://www.likes.fi/tutkimus/
https://www.firstbeat.com/fi/fysiologia/tieteellinen-tausta/
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Taulukko 1. Kilpa- ja huippu-urheilun T&K-toimijoita Suomessa

STRATEGIA-
KAUSI YKSIKKÖ TUTKIMUKSEN

PAINOPISTEITÄ
HUIPPU-URHEILUUN LIITTY-

VÄT TUTKIMUSALUEET
YL

IO
PI

S
T

OT

Jyväskylän 
yliopisto

Liikuntatieteel-
lisen tiedekun-
nan strategia 
2020-2030

Liikuntatieteelli-
nen tiedekunta

• Liikuntabiologinen 
hermo-lihastoiminnan 
tutkimus

•  Gerontologia

• Liikunnan yhteiskuntatie-
teellinen tutkimus

•  Liikuntalääketieteellinen 
tutkimus

•  Liikuntabiologian tutkimus

• Biolääketieteen monialai-
nen tutkimus

•  Elintavat ja terveys

Itä-Suomen 
yliopisto

UEF 2030-stra-
tegia

Biolääketieteen • Liikuntabiologinen 
hermo-lihastoiminnan 
tutkimus

yksikkö

• Gerontologia

Helsingin 
yliopisto

Helsingin yli-
opiston strate-
gia 2021-2030

Diagnostis- 
terapeuttinen 
osasto

• Kansansairaudet
•  Tuki- ja liikuntaelimistön 

vammat ja sairaudet
•  Kuormituksen ja perimän 

yhteyksien tutkimus

•  Liikuntafysiologinen tutki-
mus: kardiorespiratoriset 
kuormitusvasteet

•  Liikuntalääketieteellinen 
tutkimus: kuormituksen ja 
perimän yhteydet

Oulun 
yliopisto

Oulun yliopis-
ton strategia 
2020-

Lääketieteen 
tiedekunta

•  Mittaustekniikka: terveys 
ja hyvinvointi

•  Terveyden ja hyvinvoinnin 
tutkimusryhmä: On-line 
biosensoreiden kehittä-
minen ihmisfysiologisiin 
sovellutuksiin

•  Pääsovellusalueita: Hyvin-
vointi, urheilu ja liikunta

LI
IK

U
N

TA
LÄ

ÄK
ET

IE
TE

EN
 K

ES
KU

KS
ET

Helsingin 
Liikuntalää-
ketieteen 
keskus 
(HULA)

Helsingin liikun-
talääketieteen 
keskuksen tut-
kimusstrategia 
2020-

- • Akuutit ja krooniset rasi-
tusvasteet sekä harjoitus-
vaikutuksen syntymeka-
nismit

• Urheilijan terveys, kuormi-
tus ja palautuminen sekä 
anti-dopingtyö

• ALTIMACH: tutkimusta 
hypoksian (vuoristo-
harjoittelu, alppimajat, 
hypoksiateltat) käyttöön 
harjoittelun tehostamiseksi 
ja suorituskyvyn kehittä-
miseksi.

• Athlete performance pas-
sport - novel tool in fight 
against doping: urheilijoi-
den suorituskykypassin 
kehittäminen biologisen 
passin rinnalle osana 
anti-doping toimintaa

Kuopion lii-
kuntalääke-
tieteellinen 
tutkimuslai-
tos (KuLTu)

KuLTun keskei-
nen tutkimus-
alue 2017*-

- • Elintapainterventioiden 
terveystaloustieteellisten, 
sosiologisten ja liikunta-
lääketieteellisten vaikutta-
vuuksien tutkiminen

Ei painopisteenä

Oulun lii-
kuntalääke-
tieteellinen 
klinikka (ODL 
Liikuntakli-
nikka)

Tutkimus- ja 
kehittämisstra-
tegia Oulun 
Liikuntalääketie-
teellinen Klinik-
ka 2020-2024

- •  Fyysisesti aktiivisen ja 
inaktiivisen elämäntavan 
rakentumiseen vaikuttavat 
tekijät elämänkaaressa 

Ei painopisteenä 

•  Rakennetun ja luonnol-
lisen ympäristön yhteys 
fyysiseen aktiivisuuteen, 
terveyteen ja hyvinvointiin

•  Fyysisen aktiivisuuden 
ja paikallaanolon yhteys 
terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä niiden taloudellinen 
merkitys

• Ravitsemuksen yhteys 
liikuntaan, terveyteen ja 
hyvinvointiin

• Vaikuttavat elintapaohjaus-
mallit- ja menetelmät
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STRATEGIA-
KAUSI YKSIKKÖ TUTKIMUKSEN

PAINOPISTEITÄ
HUIPPU-URHEILUUN LIITTY-

VÄT TUTKIMUSALUEET

LI
IK

U
N

TA
LÄ

ÄK
ET

IE
TE

EN
 K

ES
KU

KS
ET

Paavo Nur-
mi-keskus 
(PNK)

Paavo Nurmi 
Keskus 2021, 
tieteellinen 
tutkimus*

- •  SeaEx – Liikkumattomuus 
ja liikunta – uusi näkökul-
ma terveyteen

•  NoFlu -tutkimus – respi-
ratoriset virusinfektiot 
huippu-urheilijoilla

Ei painopisteenä 

Tampereen 
Urheilulää-
käriasema 
(TaULA)

TaULAn tutki-
mustoiminnan 
painopiste 
2020*-

- • Liikuntaturvallisuuden 
edistäminen koko väes-
tössä

• Urheiluvammojen epide-
miologia, riskitekijät ja 
ennaltaehkäisy

• Lisäksi yhteistyössä tutki-
musta liittyen urheilijan 
astmaan,  sykevariaatioon 
sekä palautumiseen

TU
TK

IM
U

S-
 JA

 K
EH

IT
YS

KE
SK

U
KS

ET

Snowpolis 
Vuokatti 
(liikuntatek-
nologia JYU)

- - •  Pohjoismaisten hiihtolajien
soveltava ja teknologiaa 
hyödyntävä tutkimus

 Ei painopisteenä 

Verve - - • Kuntoutuksen kehittämi-
nen

Ei painopisteenä 

UKK-insti-
tuutti

- - • Fyysisen aktiivisuuden, liik-
kumattomuuden ja kunnon 
seuranta

• Terveyttä tukevan liikkumi-
sen edistäminen

• Liikkumisen turvallisuus ja 
kaatumisten ehkäisy

Ei painopisteenä 

Liikunnan ja 
kansanter-
veyden edis-
tämissäätiö 
LIKES

LIKES tutkimus 
ja kehittäminen 
2021*

- • Lasten ja nuorten liikunta
• Vähän liikkuvien elämän-

tapa
• Yhteiskunnan rakenteet ja 

toimintakulttuurit
• Strateginen tietotuotanto
• Liikunta- ja urheilujärjes-

telmän rakenteet
• Hallinto- ja politiikka sekä 

urheilujohtaminen

• Naisurheilujohtajien urat
• Urheilun tasa-arvokysy-

mykset
• Luottamusjohtaminen 

urheiluorganisaatioissa
• Verkostojohtaminen huip-

pu-urheilujärjestelmässä

KI
HU

Kilpa- ja 
huippu-ur-
heilun tutki-
muskeskus

KIHUn strategia 
2017-2020

- • Harjoittelu ja seuranta
• Kilpasuoritusten ja pelin 

kehittäminen
• Lasten ja nuorten urheilu
• Urheilun toimintaympä-

ristöt
• Urheilijan terveydenhuolto
• Innovaatiot ja uudet tek-

nologiat



23

3.2. KIHU kansainvälisestä perspektiivistä

Tässä luvussa käsitellään tiiviisti arvioinnin havaintoja KIHUsta verrattuna kolmeen vertailumaahan (Alan-
komaat, Norja ja Tanska) sekä siihen, miten arvioinnin haastatteluissa ja asiantuntijapaneelissa KIHUa 
peilattiin kansainväliseen tasoon. Useissa kohdin tätä lukua eri maita verrataan KIHUun ja nostetaan esiin 
havaintoja, jotka on esitetty muualla tässä raportissa. Keskeiset teemat on koottu yhteen vertailevaan 
taulukkoon tämän luvun lopussa.

Huippu-urheilun T&K-toiminnan rahoitus ja kohdentamisen lähtökohdat

Alankomaissa kansallinen urheilustrategia (Sports Agenda 2017+) määrittää pitkälti kilpa- ja huippu-ur-
heilun T&K-toiminnan suuntaviivoja. Myös kansallisen Olympiakomitean (NOC*NSF) strategiassa koros-
tetaan huippu-urheilun ja harrasteliikunnan yhteistä tavoitetilaa ja kansallista urheilumyönteisyyttä. Ur-
heilullinen elämäntapa nähdään tavoiteltavana arvona ja osana tavoiteltavaa hollantilaista identiteettiä. 
Urheilun saavutettavuus ja harrastamisen edellytykset perustuvat siihen periaatteelliseen näkemykseen, 
että resursseja ja fasiliteetteja pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään niin huippu-urheilun 
kuin harrasteliikunnan käytössä. Myös tutkimustietoa pyritään hyödyntämään niin, että tieto ja resurssit 
(ml. lääketieteellinen osaaminen) ovat myös harrastajien saavutettavissa. Nuoria lahjakkuuksia tuetaan 
pitkäjänteisesti, ja valmennusohjelmissa huomioidaan muun muassa kaksoisuran (dual-career) edellytys-
ten turvaaminen. (NOC*NSF 2017 ja haastattelut)

Alankomaissa yksi keskeinen teema on urheilutoiminnan rahoituskanavien vahvistaminen ja yrittäjähen-
kisyyden lisääminen. Seuratoimintaa halutaan edelleen tukea, mutta kapenevat rahapelituotot edellyt-
tävät rahoituspohjan laajentamista ja uusien varainhankinnan kanavien löytämistä. Tämän vuoksi maan 
olympiakomitea pyrkii viestinnässään korostamaan seurojen oman varainhankinnan tärkeyttä. Sama aja-
tus näkyy myös siinä, miten T&K-toimintaa huippu-urheilun osalta edistetään: olemassa olevia resursseja 
ja verkostoja hyödyntämällä. (NOC*NSF 2017 ja haastattelut)

Alankomaissa ei ole haastattelujen perusteella varsinaisesti KIHUn kaltaista organisaatiota. Alankomai-
den terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriö (VWS – Volksgezondheid, Welzijn & Sport) on jokin aika 
sitten käynnistänyt ”urheiluinnovaatioverkoston” toiminnan. Urheiluinnovaatioverkosto koostuu ”urhei-
luinnovaatiokeskuksista”, joiden tarkoituksena on keskittyä urheiluinnovaatioiden kehittämiseen erityi-
sesti huippu-urheilijoidenlöydettäviksi. Valtio ei toistaiseksi osallistu rahoitukseen bränditukea lukuun 
ottamatta. (NOC*NSF 2017 ja haastattelut)

Alankomaissa ei ole toimijoita sitovaa huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoiminnan strategiaa. Ken-
niscentrum Sport & Bewegen (Knowledge Center of Sport and Exercise)35 on kuitenkin pyrkinyt viime 
vuosina järjestelmällisesti lisäämään urheilututkimuksen parissa työskentelevien yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten yhteistyötä. Osaamiskeskus laati yhteistyössä muiden tutki-
muslaitosten kanssa ensimmäisen urheilun ja harjoittelun tiedontuotantoa kokoavan strategian (Kno-
wledge Agenda Sport and Exercise), joka julkaistiin vuonna 2016. Tavoiteasettelun määrittelyssä otettiin 
vahvasti oppia Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Ohjelman kärkitavoitteita olivat

• suorituskyvyn kehittäminen
• elinikäinen harjoittelu
• urheilun arvot.36

Viimeisen viiden vuoden aikana ko. osaamiskeskus on pyrkinyt lisäämään Hollannin urheilututkimuksen 
kansainvälistä tunnettuutta laaditun strategian mukaisesti. Tavoitteena on luoda kansainvälisiä verkostoja 
ja kehittää pitkäjänteisesti urheilun innovaatio- ja kehitystoimintaa erityisesti olympialaisten järjestäjä-
maiden kanssa.37

35 https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/en/
36 https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/sportfolio-internationaal/onderwerp/knowledge-agenda-sport-and-exercise/
37 em.

Ensimmäinen strategiakausi päättyi vuonna 2020, minkä jälkeen strategiatyötä on jatkettu valmistelemal-
la uutta urheilun tutkimus- ja innovaatiostrategiaa (Knowledge and Innovation agenda 2040). Olympia-

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/en/
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/sportfolio-internationaal/onderwerp/knowledge-agenda-sport-and-exercise/
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komitea, urheilu- ja terveysministeriö sekä urheilukaupunkien yhteistyöjärjestö tukevat strategiatyötä. 
Uuden strategian painopisteet ovat edelleen samat kuin ensimmäiselläkin kaudella.38

38 em.

Norjassa huippu-urheilun T&K-rahoitus perustuu pitkälti julkiseen rahoitukseen, ja sen taustalla on vahva 
kansallinen urheiluliike. Norjassa ei suoranaisesti ole täysin KIHUa vastaavaa itsenäistä organisaatiota. 
Maan koko kansalaistoimintaperusteisen liikuntakulttuurin yhteisorganisaatio (fellesorganisation) Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Norjan urheiluliitto NIF) on käytännössä maan koko 
urheiluelämän keskusorganisaatio. NIF toimii paitsi valtakunnallisena liikunta- ja urheiluliittona myös 
Norjan kansallisena olympia- ja paralympiakomiteana. NIF:llä on oma huippu-urheiluelin Olympiatoppen, 
jonka tehtävänä on koordinoida ja johtaa maan huippu-urheilua suhteellisen vapain käsin. Hallinnollisesti 
Olympiatoppen vastaa siis NIF:n huippu-urheilutavoitteiden saavuttamisesta sekä olympialaisiin ja pa-
ralympialaisiin liittyvistä asioista. Se on muodollisesti NIF:n hallituksen alainen elin ja riippuvainen NIF:n 
rahapelituotoista ja yhteiskunnallisesta asemasta. (Kts. Stenbacka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018; 
Strategiutvalget for idrett 2017)

Kulttuuriministeriö on Norjassa liikunnasta vastaava viranomainen, jonka tehtävä on asettaa maan liikun-
tapolitiikan tavoitteet ja arvioida tavoitteiden toteutumista. Varsinaisen toimeenpanon se on luovuttanut 
maan liikunnan ja urheilun kansanliikkeelle, jota edustaa NIF. Tästä syystä kulttuuriministeriö ei ole laati-
nut varsinaista liikuntastrategiaa, vaan kulttuuriministeriön asettaman strategiakomitean mietinnöt ovat 
tuottaneet NIF:n toimeenpantavaksi suosituksia maan liikuntakulttuurin kehittämiseksi. Olennaista on 
huomata, että strategiakomitea valtuuttaa maan liikunta- ja urheiluliikkeen toteuttamaan kyseisiä stra-
tegisia suosituksia, sillä norjalaisen liikuntajärjestelmän mukaan toimeenpano ei kuulu valtion vastuulle 
vaan liikunnan ja urheilun kansanliikkeen vastuulle (Kts. Stenbacka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018; 
Strategiutvalget for idrett 2017, 10).

Norjalaisen liikunnan määrärahat ovat tulleet lähes yksinomaan rahapelivoitoista, minkä vuoksi valtioval-
ta ei tee päätöksiä urheilun ja liikunnan määrärahan kokonaissummasta vuosittain (kts. Stenbacka, W., 
Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018, Lov om pengespill 1992). Norjan valtio sijoittaa pohjoismaisista valtioista 
selkeästi eniten liikuntaan ja urheiluun. Norjassa huippu-urheilun valtakunnalliset tukisummat kohdiste-
taan NIF:n huippu-urheiluelimelle Olympiatoppenille (osittain edelleen jakoa varten) sekä maan yksityi-
sille huippu-urheilukouluille. (Stenbacka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018; Sovellettu Norges regjering 
– Statsbudjett 2016, Kulturdepartementet 2016; 2017 luvuista). Kulttuuriministeriö on rahoittanut myös 
suoraan Olympiatoppenin yhteistyökumppaneina toimivia yliopistoja ja tutkimuskeskuksia.

Olympiatoppen ohjaa kuitenkin T&K-toimintaan liittyvien projektien käynnistymistä osarahoittamalla 
joitakin niistä. T&K-toimintaan liittyvät kriteerit määrittää Olympiatoppen T&K-strategiassaan seuraavan-
laisesti:

• Projektin täytyy selkeästi liittyä huippu-urheiluun
• Projektille täytyy löytyä ”koti” jostain Olympiatoppenin yksiköstä
• Projektin täytyy linkittyä korkeatasoiseen akateemiseen tutkimukseen tai korkeakouluihin
• Projektilla täytyy olla yhteys johonkin relevanttiin Olympiatoppenin toimijaan (valmentajat, urhei-

luhallinto jne.)
• Projektilla täytyy olla selkeästi kuvailtu tutkimussuunnitelma (tutkimusongelma, aikataulu, resur-

sointi, budjetti, projektinhallinta jne.)
• Tehtäessä yliopistoyhteistyötä odotusarvona on, että yhteistyöyliopistot tuovat projektiin merkit-

tävän osan budjetista ja resursseista.

Olympiatoppen on linjannut, että se voi osarahoittaa tutkimusprojekteja silloin, kun projekti nähdään 
tärkeäksi huippu-urheilun kehittymisen näkökulmasta ja tutkijat saavat toimia itsenäisesti ja akateemi-
sen/tutkimuksen vapauden periaatteita noudattaen. Käytännössä tutkimusprojekteilta edellytetään, että 
projektikuvaukset ovat selkeitä, budjetointi ja sopimustekniset asiat ovat kunnossa, projektia suunni-
teltaessa käydään dialogia osapuolten kesken ja sekä tutkimustiimissä että ohjausryhmässä on huip-
pu-urheiluun liittyvää kompetenssia. Erityisesti strategisissa T&K-projekteissa Olympiatoppen edellyttää 
yleensä, että ohjausryhmässä on edustajia sekä Olympiatoppenista, oleellisista lajeista että tutkimusinsti-
tuutioista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi pidetään sopivimpana valintana Olympiatoppenin edustajaa. 
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(Olympiatoppens FoU strategi 2020–2023).

Tanskassa urheilu ja liikunta ovat haastattelujen ja dokumenttianalyysin perusteella Norjan tapaan kult-
tuuriministeriön vahvassa ohjauksessa. Tanska poikkeaa muista skandinaavisista maista valtiovallan ja 
urheilun välisen sopimusperusteen osalta merkittävästi. Siinä missä Ruotsissa ja Norjassa valtiovalta on 
valtuuttanut maiden liikunnan keskusjärjestöille tehtävän määritellä ja toteuttaa kansallista liikuntapo-
litiikkaa, pitää Tanskan valtiovalta ohjaksia huomattavasti enemmän omissa käsissään. Tanskan liikun-
tapolitiikka on varsin säädösperusteista. Liikuntapolitiikkaa ohjaa viisi erillistä lakia, joista luonnollisesti 
erillisen huippu-urheilulain olemassaolo on merkittävä poikkeus muihin Pohjoismaihin nähden.

Tanskassa ei ole haastattelun perusteella KIHUn lailla itsenäisiä tutkimuslaitoksia. Tanskan urheilun 
organisoinnissa valtion rooli on Suomea merkittävämpi. Yhden yhteisen liikunnan ja urheilun katto-orga-
nisaation sijasta Tanskassa niitä on kolme: Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idræts-
foreninger (DGI) ja Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF). DIF on Tanskan kansallisen kilpaurheilun vastuuor-
ganisaatio, jolla on jäseninään 61 lajiliittoa. DIF toimii myös Tanskan kansallisena Olympiakomiteana. DGI 
puolestaan on keskittynyt kuntourheiluun ja liikuntaan. DGI:llä on 14 aluejärjestöä ja niillä yli 6000 seu-
raa jäseninään. DFIF on Tanskan työyhteisöliikuntaliitto, jolla on jäseninään 240 työpaikkaseuraa. Tanskan 
huippu-urheilulaki (Lov om eliteidræt) määrittelee Team Danmarkin valtakunnalliseksi huippu-urheilun 
vastuuorganisaatioksi. 

Tanskan keskeinen toimija huippu-urheilussa on Team Danmark. Team Danmarkin asema on määritelty 
huippu-urheilulailla, ja se saa osuutensa rahapelilaissa osoitetun mukaisesti. TDn tehtävänä on huip-
pu-urheilulain nojalla vastuu johtaa ja koordinoida Tanskan huippu-urheilua. TD toteuttaa työtehtävään-
sä tiiviissä yhteistyössä DIF:n ja lajiliittojen kanssa. Kulttuuriministeriöllä on kuitenkin lopullinen sana-
valta TD:n johtamisessa, sillä sen hallituksen puheenjohtajan asettaa kulttuuriministeriö. TD on täten 
käytännössä lähempänä valtiollista huippu-urheiluorganisaatiota kuin kansanliikkeen omaa huippu-ur-
heiluorganisaatiota (Stenbacka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018).

Käytännössä Tanskan huippu-urheilutyön vastuunjako voidaan tulkita niin, että DIF rakentaa lajikohtai-
sesti kilpaurheilutoiminnan, talenttityön ja maajoukkuetoiminnan avulla TD:lle perustan, josta TD valikoi 
ja jalostaa kansalliset menestyjät kohti kansainvälistä menestystä (Stenbacka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 
2018).

Team Danmarkilla on haastattelussa esiin nostettu pienimuotoinen T&K-rahoitus huippu-urheilun 
T&K-toimintaan. Team Danmarkin vuotuiset tutkimusmäärärahat ovat haastattelujen mukaan vuosittain 
350 000 euroa, mutta vuosiksi 2019–2024 Novo Nordisk -säätiö on myöntänyt 100 miljoonaa Tanskan 
kruunua eli noin 13 miljoonaa euroa huippu-urheilun tutkimukseen. Kyseessä on merkittävä yksityinen 
panostus huippu-urheilun T&K-toiminnan tukemiseen.

TD ei siis itse tee tutkimusta, mutta se myöntää tutkimusrahoitusta tutkijoille. Rahoitusta saadakseen 
tutkimuksen on edistettävä tanskalaista huippu-urheilua. TD:n toiminta pyritään entistä enemmän 
perustamaan tieteelliseen näyttöön. TD on perustanut tutkimusryhmiä, mutta on avoin kaikille tutkimus-
avauksille. Uusien kumppanuuksien odotus käy hyvin ilmi esimerkiksi Team Danmarkin kotisivujen ana-
lyysissä ja haastatteluissa. Tutkimusrahoitukselle on neljä tavoitetta: sen on vahvistettava sekä Tanskan 
huippu-urheilua että urheilututkimusta, luotava vuoropuhelua teorian ja käytännön välille sekä luotava 
välillistä hyötyä ruohonjuuritason urheilijoille ja liikkujille.

Huippu-urheilun lajit ja T&K-toiminnan kohdentaminen

KIHUn toiminta asiantuntijatyössä määrittyy pääasiassa Olympiakomitean lajivalintaprosessin kautta. 
Lajit ovat säilyneet asiantuntijatoiminnassa pitkälti samoina (ks. luku 4.2).

Norjassa Olympiatoppenin lausunnoillaan tukema T&K-toiminta keskittyy niihin lajeihin, joita Olympia-
toppen tukee. Norjassa lajeja on perinteisesti ollut lajituen piirissä kohtuullisen paljon. Esimerkiksi 2018 
lajiliittotukea myönnettiin  34 eri lajiliitolle, joista monen toiminta kattaa useamman erillisen urheilula-
jin. Olympiatoppenin tukemien lajiliittojen joukosta löytyi 27 (pääosin) kesälajin lajiliittoa ja 7 (pääosin) 
talvilajin lajiliittoa. Jakaumaa tarkasteltaessa on huomioitava esimerkiksi hiihtoliiton, kamppailu-urheilu-
liiton ja ampumaurheiluliiton olevan lajiliittoja, jotka tässä listauksessa ovat vain kertalleen esitettyinä. 
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Joukkuepalloilulajeista Olympiatoppen tuki tuolloin ainoastaan neljää lajiliittoa. Huippu-urheilutukien 
jakautumista Norjassa vammaishuippu-urheilun ja muun huippu-urheilun välillä ei ole eroteltu, sillä Nor-
jassa vammaisurheilu on integroitu osaksi jokaisen lajiliiton kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa. (Stenbac-
ka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018.)

Tanskassa 26 lajia kuuluu tällä hetkellä Team Danmarkiin. Nämä lajit saavat erityistuet ja -palvelut, joita 
TD:llä on mahdollisuus tarjota. Lajeiksi valikoituvat ne, joilla on mahdollisuus menestyä kilpailullisesti 
kansainvälisellä huipulla. Lajeja tarkastellaan neljän vuoden periodilla. TD:lla on kuitenkin mahdollisuus 
tukea myös niitä yksittäisiä lahjakkaita urheilijoita, joilla on mahdollisuus menestyä, vaikka laji ei olisi-
kaan kokonaisuudessaan kansainvälisellä tasolla. Tutkimustoiminnan fokuksessa ovat pääsääntöisesti 
myös nämä lajit, mutta ilmeisesti myös muita lajeja ja tulevaisuuden lajeja voidaan tutkia.

Alankomaissa laskettiin tietoisesti tuettavien huippu-urheiluohjelmien määrää Lontoon 2012 olympialais-
ten jälkeen. Aiemmin rahoitettiin 180 huippu-urheiluohjelmaa, ja tuettavien ohjelmien määrä lasket-
tiin 68:aan. Tuen saamiselle laadittiin tarkempaan kohdentamiseen perustuvat kriteerit, kun aiemmin 
jakoperusteet olivat perustuneet suurelta osin tasapuoliseen kohteluun. Tuettavien huippu-urheiluohjel-
mien tiiviimmällä kohdentamisella pyritään turvaamaan menestymisen edellytykset niille urheilijoille ja 
joukkueille, joiden uskotaan parhaiten voivan menestyä tulevissa arvokilpailuissa. Tämä sama heijastuu 
myös huippu-urheilun T&K-toiminnan kohdentamiseen, vaikkakin yhteys lajivalinnan ja T&K-toiminnan 
käytännön toteutuksen välillä on muita maita ohuempi.

Huippu-urheilun T&K-toiminnan organisointi ja toteutus käytännössä

Alankomaissa T&K-toiminnan lähtökohtana on olemassa olevan T&K-toimijoiden verkoston käyttö. 
Olympiakomitea pyrkii hyödyntämään urheilutoimialalla tehtyä tutkimustyötä ja soveltamaan tietoa 
urheilijoiden käyttöön. Tämä on vastuutettu olympiakomiteassa seitsemän suorituskykyjohtajan (perfor-
mance manager) vastuulle. Näiden tehtävänä on edistää ja tukea urheilua kentällä (seuroissa). Johtajien 
erityisvastuita ovat esimerkiksi vammaisurheilu, joukkuepelit ja lahjakkuuksien kehittäminen.

Huippu-urheilututkimuksen apurahat edellyttävät yliopiston ja olympiakomitean yhteistyötä. Yhteistyö 
perustuu pitkälti henkilösuhteisiin ja korkeakoulujen omaan aktiivisuuteen. Toimijat kirjoittavat tutki-
mussuunnitelman yhdessä, ja rahoitus haetaan tyypillisesti terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriöltä. 
Tyypillisesti 20 prosenttia hakemuksista hyväksytään. Usein hankkeet ovat laajempia kuin vain urheiluun 
rajattuja ja liittyvät muun muassa hyvinvointiin tai ravitsemukseen. Huippu-urheilun tutkimukseen ei ole 
vuosittain korvamerkittyä rahaa. Haastattelujen mukaan yksityinen sektori ei juurikaan rahoita huip-
pu-urheilun tutkimus- ja kehitystyötä.

Alankomaissa kiinnostavaa on myös se, että olympiakomitealla on myös yksi suorituskykyjohtaja, joka on 
keskittynyt uusien teknologioiden käyttöönottoon. Myöskään tällä alueella ei ole muodollisia yhteistyö-
suhteita. Suurin osa ajasta menee yksityisten toimijoiden tuottamien innovaatioiden beetatestaukseen. 
Yleensä yksityiset toimijat, jotka toimivat vahvasti urheilusektorilla, pyrkivät kaupallistamaan tuotteensa 
(NOC*NSF:n tavoitteet jäävät toissijaisiksi).

Joillakin oppilaitoksilla/tutkimusorganisaatioilla on vastaavasti toimintaa, jota hyödynnetään. Esimerkiksi 
Delftin teknillisen yliopiston yhtenä toimintona on urheilutekniikan instituutti. Olympiakomitea ei ole 
sitoutunut yhteen tiettyyn tutkimuslaitokseen, vaan eri organisaatioiden tuottamaa tietoa hyödynnetään 
laajasti. Tyypillisesti kehittämishankkeet perustuvat projektikohtaiseen yhteistyöhön. Esimerkiksi jollakul-
la professorilla voi olla idea, ja hän lähestyy olympiakomiteaa testatakseen ideaansa, minkä jälkeen idean 
kehitystyö toteutetaan projektina. Rahoitus voi muodostua useista eri lähteistä projektikohtaisesti.

Yksi keskeinen urheilun tutkimusta tuottava verkosto-organisaatio on AISS. AISS koostuu itsenäisten toi-
mijoiden verkostosta, eikä sillä ole varsinaista organisaatiorakennetta. Nykyinen verkoston johto koostuu 
kolmesta henkilöstä, joiden vastuualueina ovat urheiluterveys ja urheilu ilman loukkaantumisia, suori-
tuskyky ja lahjakkuuksien kehittäminen sekä opetus ja koulutus. Lisäksi yksi tutkimusjohtaja työskentelee 
AISS-verkostolle osa-aikaisesti yhden päivän viikossa. Tutkimusjohtaja on ainoa henkilö, jolle AISS maksaa 
palkkaa. AISS:n toiminnalla ei ole varsinaista tuloslaskelmaa, vaan kumppanuusorganisaatiot toimivat 
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oman budjettinsa puitteissa. Haastattelujen perusteella on arvioitu, että verkoston parempaan koordi-
naatioon ja toteutukseen tulisi varata resursseja.39

39 https://aiss.nl/en/

Amsterdam Institute of Sports Science (AISS) on kahdeksan urheilu-, tutkimus- ja lääketiedeorganisaation 
kumppanuuskonsortio. AISS:n toimintaan ovat sitoutuneet

• Vrijen yliopisto
• VU Medical Center (yliopistosairaala)
• Amsterdamin yliopisto
• AMC (Academic Medical Center) (yliopistosairaala)
• Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)
• Inholland University of Applied Sciences (IUAS)
• Center for Elite Sports & Education (viisi olympiavalmennuskeskusta: Papendal, Amsterdam, Eind-

hoven, Heerenveen, Den Haag-Rotterdam-Dordrecht)
• Reade (kuntoutuslääketieteen ja reumatologian keskus).

AISS keskittyy kotisivujensa ja haastattelujen mukaan suorituksen, harjoittelun ja terveyden käytännön-
läheiseen tutkimukseen. Tyypillisimmillään tutkimukset toteutetaan verkostoon kuuluvissa yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa ja olympiakomitean alaisuudessa toimivissa valmennuskeskuksissa. Valmennus-
keskukset toimivat soveltavan urheilututkimuksen niin sanottuina kenttälaboratorioina eli keskuksina, 
joissa on mahdollisuudet urheilutestaamiseen ja suoritusten mittaamiseen sekä kliinisten tutkimusten 
toteutukseen. Keskuksissa annetaan myös neuvontaa ja ohjausta ammatti- ja amatööriurheilijoille 
sekä urheilulääketieteen potilaille. Eri kenttälaboratoriot keskittyvät omiin toiminta-alueisiinsa, kuten 
vammaisurheiluun, lajikohtaiseen tutkimukseen ja testaamiseen, urheiluravitsemukseen, välineisiin ja 
teknologiaan, urheilulääketieteeseen tai opetuksen ja koulutuksen eri alueisiin. Amsterdamin urheilulää-
ketieteen klinikka (Amsterdam Sports Outpatient Centre & Clinic) on kokonaisuudessa erityinen kenttäla-
boratorio, joka on keskittynyt urheiluvammojen hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn. Klinikka 
tarjoaa myös elintapojen ja harjoittelun ohjausta amatööriurheilijoille.

AISS-verkosto tarjoaa urheilualan monitieteellistä korkea-asteen koulutusta. Toiminnan kumppanuusor-
ganisaatiot vastaavat koulutusohjelmien toteuttamisesta, ja koulutusohjelmat sisältävät muun muassa 
urheilulääketieteen, urheilulainsäädännön, terveystieteen ja urheilupsykologian opinto- ja tutkimusko-
konaisuuksia. Laji- ja urheilijakohtainen soveltava tutkimus ja testaustoiminta toteutetaan kenttälabo-
ratorioissa (Center for Elite Sports & Education). AISS Sport Venture Lab yhdistää urheilun ja yrittäjyys-
mahdollisuudet tarjoamalla kasvuyrityksille mahdollisuuksia hyödyntää kenttälaboratorioiden osaamista 
urheiluteknologian ja innovaatioiden edistämisessä. Venture Lab pyrkii edistämään paitsi urheilutiedon 
tuotantoa myös yritysten kasvumahdollisuuksia.

Huippu-urheilun tutkimuksen osalta AISS:n toiminta perustuu suurelta osin kahteen yliopistoon (Gronin-
gen – ylirasitustilojen tutkimus ja Maastricht – urheiluravitsemus).

Haastattelujen perusteella Olympiakomitealla ja AISS:lla ei ole muodollista kytköstä toistensa toimintaan, 
eikä AISS ota toimeksiantoja vastaan suoraan olympiakomitealta. Läheisintä yhteistyötä AISS ja olympia-
komitea tekevät valmennuskeskusten puitteissa. Olympiavalmennuskeskukset ovat osa AISS-kumppa-
nuusverkostoa. Valmennuskeskukset ovat huippu-urheiluvalmennukseen keskittyviä keskuksia, joissa on 
edellytykset ammattimaiseen harjoitteluun, leirityksiin ja testauksiin.

Norjassa Olympiatoppenilla on tuettuja liittoja, maajoukkueita ja urheilijoita varten oma huippu-urhei-
lukeskuksensa Sognsvannissa Oslon lähellä (toppidrettssenter). Toppidrettsentret on Olympiatoppenin 
omistama ja ylläpitämä, ja sen toiminta on tarkoitettu palvelemaan nimenomaan huippu-urheilua (Sten-
backa, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. 2018). Nämä toimintaympäristöt ovat merkittäviä huippu-urheilun 
T&K-toiminnalle.

Norjan käytännön huippu-urheilun T&K-toiminnan lähestymistapa perustuu käytännössä useamman 
korkeakoulun ja näiden erillislaitosten muodostaman verkoston osaamisen hyödyntämiseen. Olympia- 

https://aiss.nl/en/
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toppen tekee urheilun T&K-toiminnassa kiinteää yhteistyötä tiettyjen norjalaisten korkeakoulujen ja 
tutkimuskeskusten kanssa. Olympiatoppenin tutkimustoiminnan varsinaisena keskipisteenä toimii huip-
pu-urheilututkimuksen keskus eli Senter for toppidrettsforskning (SenTIF). SenTIF toimii Norjan teknis-
luonnontieteellisen yliopiston (NTNU, Norwegian University of Technology and Science) alaisuudessa. 
SenTIFin tutkimusaiheet seuraavat norjalaisen huippu-urheilun tarpeita, ja ne pyritään linkittämään 
tiiviisti käytäntöön. Esimerkkejä tyypillisistä tutkimusaiheista ovat liiketeknisiin ominaisuuksiin, huip-
pu-urheilun fyysisiin vaatimuksiin ja valmennustieteisiin keskittyvät aiheet (Olympiatoppens FoU strategi 
2020–2023).

NTNU:n tutkimuskeskuksista Olympiatoppenin verkostoon kuuluu myös The Center for Sports Facilities 
and Technology (SIAT), joka tutkii muun muassa urheiluteknologiaa ja harjoitteluolosuhteita. Muita 
tutkimusverkossa toimivia instituutioita ovat Norges idrettshøgskole (NIH), Agderin yliopisto (UiA), Høgs-
kolen i Innlandet (HINN), Norges Arktiske Universitet (UiT) ja Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Näiden 
yliopistojen ja korkeakoulujen alla on useampia tutkimuskeskuksia, joiden kanssa Olympiatoppen toimii. 
Esimerkiksi NIH:ssa sijaitsevat sekä loukkaantumisia että niiden ennaltaehkäisyä tutkiva The Oslo Sports 
Trauma Research Center, valmennukseen ja harjoitteluun keskittyvä Norwegian Research Center for 
Training and Performance sekä lasten ja nuorten urheiluun painottunut Forskningssenter for barne- og 
ungdomsidrett (FOBU).

Olympiatoppenin T&K-strategiassa (2020–2023) kerrotaan, että Norja haluaa olla tiedolla johtamisessa 
urheilumaailman kärkimaa. Tiedolla johtaminen ja teknologian hyödyntäminen on nostettu T&K-stra-
tegian lisäksi myös Olympiatoppenin varsinaiseen strategiaan. T&K-strategian tavoitteisiin on linjattu 
muun muassa se, että Olympiatoppenin tulee haastaa ja synnyttää huippu-urheilututkimusta alueilla, 
jotka ovat keskeisiä huippusaavutuksiin pääsemiseksi. Lisäksi Olympiatoppenin tulee tarjota lajiliitoille 
pääsy laadukkaisiin harjoitus- ja testausolosuhteisiin sekä mahdollistaa näille osallistuminen huipputason 
asiantuntemusta hyödyntäviin yhteistyöprojekteihin. Olympiatoppen on kirjannut tavoitteisiinsa myös 
sen, että sillä tulee olla jatkossakin korkeatasoista tieteellistä kompetenssia omassa organisaatiossaan. 
Lisäksi Olympiatoppenin tulee pystyä tarjoamaan myös omaa tutkimusrahoitusta, jotta järjestelmällinen 
kehitystyö mahdollistuu.

Jotta tavoitteet saavutettaisiin, aikoo Olympiatoppen panostaa vahvasti poikkitieteellisyyteen. Se ha-
luaa siis olla toimija, joka yhdistää eri tieteenalojen huippuosaajia. Strategiadokumenteissa toistuvat 
erityisesti teemat, jotka liittyvät urheilijoiden päivittäisen harjoittelun laatutekijöihin ja suorituskyvyn 
optimointiin. Käytännössä Olympiatoppen on linjannut niin, että se itse vastaa soveltavammista kehi-
tysprojekteista ja tutkimustulosten jalkauttamisesta norjalaisen huippu-urheilun tueksi. Varsinaisesta 
tutkimustoiminnasta päävastuun kantavat norjalaiset yliopistot ja tutkimuskeskukset. (Olympiatoppens 
FoU strategi 2020–2023.)

T&K-strategiassaan Olympiatoppen korostaa, että sen asiantuntijoiden tulee seurata ja analysoida jat-
kuvasti sellaista kansainvälistä huippu-urheilututkimusta, joka sijoittuu heidän vastuualueilleen. Näiden 
asiantuntijoiden vastuulla on myös siirtää tätä uusinta tietoa niin maajoukkueiden valmennukselle, nor-
jalaiseen valmennuskoulutukseen kuin norjalaisten urheilijoiden arkeenkin. Käytännössä tarkoituksena 
on systematisoida ja dokumentoida muun muassa parhaita harjoittelukäytäntöjä sekä kilpailemiseen ja 
terveyteen liittyviä tekijöitä. (Olympiatoppens FoU strategi 2020–2023.)

Varsinaiset tutkimusprojektit Olympiatoppen toteuttaa yhteistyössä edellä mainittujen norjalaisten yli-
opistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tarkoituksena on, että yhteistyö toimii kahdensuuntaisesti: yhtäältä 
urheilu saa tutkimuksesta kilpailuetua tukemaan strategiassaan isoa roolia näyttelevää urheilumenes-
tyksen tavoittelua, toisaalta tutkimusprojekteissa syntyy uutta tietoa julkaistavaksi tiedejulkaisuissa. 
(Olympiatoppens FoU strategi 2020–2023.)

Tanskassa Team Danmarkilla ei ole suoraa yhteyttä huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoimintaa tuke-
viin organisaatioihin. Se järjestää itse koulutus- ja tukitoimintoja, toteuttaa muita huippu-urheilua tuke-
via tehtäviä ja pienessä määrin rahoittaa huippu-urheilun T&K-toimintaa. Koska Tanskassa ei ole omaa 
huippu-urheiluun liittyvää tutkimuslaitosta, nojaudutaan tässä T&K-toiminnassa yhteistyöhön huippu-ur-
heilusta kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa. (Team Danmark, 2021.)
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Huippu-urheilun T&K-toiminnassa Novo Nordisk -säätiön myöntämä 13 miljoonan euron tutkimusmää-
räraha on ollut merkittävä panostus. Team Danmarkissa yksi henkilö vastaa osa-aikaisesti määrärahan 
myöntämisestä nimenomaan huippu-urheiluun. Team Danmarkin huippu-urheiluun liittyvät tavoitteet 
kuvaavat tällä hetkellä pääasiassa kilpailullisia tavoitteita olympiasijoittumisten suhteen. T&K-toiminnan 
puolestaan tulisi haastattelujen perusteella tukea huippu-urheilijoiden jokapäiväistä elämää ja harjoitte-
lua. (Team Danmark, 2021.)

TD:n tukeman tutkimuksen on tuotettava konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja, jotka tuottavat arvoa lii-
toille ja urheilijoille. TD investoi siten tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka liittyvät yhteen tai useampaan 
lajiliiton ongelmaan ja tarpeeseen. Tutkimukset luovat tietoa, jota voidaan käyttää käytännössä harjoitte-
lun suunnitteluun, testaamiseen, urheilijan tai valmentajan koulutukseen tai harjoitteluun ja kilpailuun. 
Rahoituksen kohdentamisessa keskeistä on hyödyntää laajasti maan korkeakouluja. (Team Danmark, 
2021.)

Nyt myönnetyn rahoituksen puitteissa Team Danmark on perustanut viisi tutkimusryhmää, joihin on 
valittu tunnustettuja kansainvälisiä tutkijoita. Tutkimusryhmien tutkimusalueet ovat: fysiologian tutkimus 
erityisesti kestävyyslajeissa, urheiluvammojen tutkimus, intervallilajien suorituskyvyn, palautumisen ja 
ruokavalion optimointi, urheiluteknologia ja ravitsemuksen vaikutus suorituskyvyn optimoimisessa. 

KIHU kansainvälisestä näkökulmasta

Vertailumaissa ei ole täysin samanlaista asetelmaa kuin Suomessa. KIHUlle ei löydy suoraa verrokkia siinä 
mielessä, että kansallisella olympiakomitealla olisi merkittävä oma tekijä vahvassa ohjauksessa. Eniten 
KIHUa muistuttava on Norjan SenTIF. Tästä aiheutuu muissa maissa se, että ne nojautuvat selvästi enem-
män kyseisten maiden T&K-toimijoiden käyttöön ja niihin on syntynyt verkostorakenteita. Suomalaisessa 
kontekstissa KIHU koetaan haastatteluissa puolestaan erittäin keskeiseksi huippu-urheilun T&K-toimijak-
si, mutta tutkimuskentän laajemman hyödyntämisen koetaan jääneen vähäisemmäksi. Osittain tämä se-
littyy varmasti sillä, millaisia tutkimusrahoituksia eri maissa on saatavissa ja miten niitä voidaan hyödyn-
tää huippu-urheilun tutkimukseen. Tässä arvioinnissa ei ole ollut mahdollista kartoittaa esimerkkimaiden 
eri korkeakoulujen tutkimustoimintaa tai tutkimusrahoituksen hankkimisen prosesseja.

Suoran oman organisaation puutteesta huolimatta kansallisilla olympiakomiteoilla on vertailumaissa 
usein mahdollisuus vaikuttaa T&K-toiminnan suuntaamiseen joko pienimuotoisella rahoituksella tai 
lausumalla. Merkittävintä ohjausvaikutus on silloin, mikäli tietty T&K-organisaatio on saanut itselleen 
koordinoitavaksi laajemman tutkimusrahoituksen (kuten Team Danmarkin esimerkistä nähdään). 
Suomessa muun kuin KIHUn tutkimusrahoituksen osalta valtion liikuntaneuvosto on toimija, joka antaa 
lausuntoja tutkimusrahoituksesta ja päätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Haastatteluissa 
koetaan, että huippu-urheilua koskeva tutkimus ei yleensä ole menestynyt tässä kilpailussa kovin hyvin. 
Ylipäänsä kilpailu liikuntatutkimuksen (eli OKM:n rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimuksen) rahoi-
tuksen saamisesta on kovaa. Paljon hyviä arvioita saavia tutkimushankkeita jää siis rahoittamatta. Lisäksi 
huippu-urheiluun liittyvää tutkimusta on hakemuksissakin vain pieni osa. Näin ollen kuin ylipäänsä vain 
pieni osa hankkeista saa rahoitusta ja pieni osa hakevista hankkeista on huippu-urheiluhankkeita, loppu-
tuloksena on, että huippu-urheiluhankkeita ei paljoa rahoiteta vuosittain.  Ylipäätään tutkimusrahoitusta 
huippu-urheiluun koetaan haastatteluissa olevan vaikea saada tai sitä on vähän.

Huippu-urheilun T&K-toiminnassa ei ole Norjaa lukuun ottamatta kovin selkeää strategiaa. Norjassa 
tällainen strategia on, muissa maissa kyse on enemmän alhaalta ylöspäin tapahtuvasta toiminnasta. Suo-
messa tällaista strategiatyötä on tehty, mutta sen merkitys on haastattelujen mukaan jäänyt vähäiseksi. 
Nykyisin huippu-urheilun osaamisohjelma osittain kuvastaa tätä kehitystä.

Huippu-urheilun T&K-toiminnan rahoitus näyttäytyy vertailumaissa hajanaiselta. Alankomaissa urheilu-
tutkimukseen on ollut käytössä ministeriöstä noin 10 miljoonan euron rahoitus, joka on suunnattu suo-
raan eri sektoritutkimusorganisaatioille. Näistä fyysistä suorituskykyä tutkiva organisaatio Netherlands 
Institute for Sport and Physical Activity (NISB) muistuttaa eniten KIHUa ja saa rahoituksesta vuosittain 5 
miljoonaa. Huippu-urheilun osuutta ei kuitenkaan ole erotettu, vaan sisällöt voivat kohdistua kilpaurhei-
luun tai urheilun sisältöihin.
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Norjassa huippu-urheilun T&K-toimintaan kohdistuvaa rahoitusta ei myöskään ole eroteltu. T&K-toimin-
taa kytkeytyy Olympiatoppenin kokonaisrahoitukseen sekä Olympiatoppenin edelleen jakamiin lajitukiin 
ja korkeakoulu- ja tutkimuslaitoskentän kanssa toteuttamiin yhteistyöhankkeisiin, joissa mukana on 
usein muutakin rahoitusta. Aiempien selvitysten kohdalla on arvioitu, että rahoitus olisi noin 3 miljoo-
nan euron tasolla. Tanskassa vastaava summa oli alle miljoona euroa (oma pieni T&K-rahoitus) sekä nyt 
useammalle vuodelle saatu yksittäinen huippu-urheilun T&K-toimintaan kohdistuva panostus. Kaikkiaan 
kokonaisrahoitus on kuitenkin ilmeisesti Suomea korkeammalla tasolla. Keskeistä vertailumaissa on 
kuitenkin se, että toiminnassa pyritään verkostomaisesti yhdistämään eri organisaatioiden osaamisia 
huippu-urheilun strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

Huippu-urheilun T&K-toiminta vertailumaissa kohdentuu useampaan lajiin ja useamman lajiliiton 
tarpeisiin. Usein olympiakomitean määrittämät lajit ovat toiminnan fokuksessa ja lajivalintaprosessit 
muistuttavat paljolti Suomen tilannetta. Kotisivujen ja haastattelujen perusteella muodostuu kuva, että 
tutkimuksen kohdentuminen eri lajeihin vaihtelee Suomea enemmän vuosittain, sillä se pohjautuu usein 
hakemuksiin ja niiden kautta tapahtuvaan myöntämiseen. Useamman lajin kattaminen oli yhteinen 
kriteeri useiden maiden tutkimusrahoituksen myöntämiselle. Sama toimintamalli näkyy myös KIHUn toi-
minnassa siten, että asiantuntijatyössä palvellaan useita lajeja, vaikkakin toiminta on kohdistunut varsin 
pitkään samoihin lajeihin.

Arvioinnin läpileikkaaviin periaatteisiin (yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja sosiaalinen, taloudellinen sekä 
ekologinen kestävyys) on kiinnitetty vertailumaissa hyvin vähän huomiota. Ne esiintyvät muutamissa 
strategioissa yksittäisinä sanoina tai arvoina, mutta eivät nouse esiin esimerkiksi tutkimustoimintaa tai 
käytännön T&K-toimintaa ohjaavina asioina.

Alankomaissa ainoa maininta yhdenvertaisuuteen liittyvistä käsitteistä löytyy yhden strategiadokumentin 
arvoista. Sen sijaan harrasteurheilun merkitystä yhdenvertaisuuden edistämisessä on tutkittu jonkin ver-
ran (esim. etnisten vähemmistöjen kokemaa syrjintää liikuntaharrastuksissa on selvitetty). Urheilututki-
muksessa tasa-arvokysymyksiä ei ole nostettu erikseen omaksi tutkimusaiheekseen. Urheilun katsotaan 
kuitenkin lähtökohtaisesti kuuluvan kaikille, ja tasavertaisuuden arvoa korostetaan urheilun arvoja esit-
televissä asiakirjoissa, kuten vuonna 2018 hyväksytyssä kansallisessa urheilusopimuksessa (The National 
Sports Agreement). Sopimuksen ovat laatineet Alankomaiden urheilu- ja terveysministeriö (VWS), olym-
piakomitea (NOC*NSF) ja kuntien urheiluyhdistys (Vereniging Sport en Gemeenten or VSG)40. Tanskassa 
Team Danmarkilla ei ole erityistä politiikkaa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon tai kestävään kehitykseen, 
ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia korostetaan mahdollisuuksien tasa-arvona kilpaurheiluun.

40 VWS, 2018: The national sports agreement: sport unites the Netherlands. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat teemoina selkeimmin näkyvissä Norjassa. Norjassa valtion nykyinen 
liikuntapolitiikka ja sen kehittämistyö perustuu kulttuuriministeriön 2015 asetetun strategiakomitean 
linjauksiin. Esimerkiksi vuonna 2017 strategiakomitea asetti 11 strategista tavoitetta maan liikunta- ja 
urheiluliikkeelle. Yksi näistä tavoitteista oli, että Norjan kaikissa liikunnan ja urheilun hallinnollisissa ja po-
liittisissa elimissä (sis. NIF, lajiliitot, aluejärjestöt ja lajiliittojen piirijärjestöt) tulee olla naisten ja miesten 
edustuksen välillä täydellinen tasa-arvo vuoteen 2023 mennessä. Tätä seurataan aktiivisesti. 

Arvioinnin haastatteluissa ja asiantuntijapaneelissa pyrittiin myös vertaamaan KIHUn toimintoja suh-
teessa kansainväliseen tasoon. Yleisesti todettiin, että KIHUn osaaminen on omissa vahvuuslajeissaan 
kansainvälistä. Haastatteluissa nousi esiin, että KIHU on toiminut pitkään samojen lajien parissa, mikä on 
sekä vahvuus että haaste KIHUn toiminnalle. Vahvuutena tämä tarkoittaa kansainvälisen tason osaamista 
näissä lajeissa. Haasteena se puolestaan tarkoittaa esimerkiksi seuraavia näkökulmia:

Haasteena nähdään se, että KIHUn keskittyessä tiettyihin lajeihin uusien lajien tarjoamat (menestys)
mahdollisuudet jäävät analysoimatta.

Toiseksi nostetaan esiin, että kansainvälisesti pelianalytiikan ja data-analytiikan merkitys on korostunut. 
Tästä kehityksestä KIHUn katsotaan jääneen jälkeen.

Kolmantena teemana nostetaan esiin materiaaliteknologioiden kehitys, joskin nähdään, että tässä KIHUl-
la on myös hyvää osaamista.
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Neljäntenä nousee esiin testausmenetelmien lajikohtainen soveltaminen, millä tarkoitetaan sitä, että 
KIHU joutuu rajallisilla resursseillaan toteuttamaan testaustoimintaa tietyllä tavalla useammalle lajille, 
kun taas urheilijoiden kansainvälisen kokemuksen perusteella muissa maissa testausta kyetään räätälöi-
mään vahvemmin lajien omiin erityispiirteisiin.

Taulukkoon 2 on koottu vielä arvioitsijan keskeistä vertailua KIHUn ja vertailumaiden osalta. Osa KIHUa 
koskevista havainnoista on esitetty tämän raportin muissa luvuissa, ei pelkästään tässä luvussa.

Taulukko 2. KIHUn ja vertailumaiden huippu-urheilun T&K-toiminnan vertailua

TEEMA / 
HAVAINNOT SUOMI / KIHU ALANKOMAAT NORJA TANSKA

Olympiakomitean 
ja T&K-toiminnan 
yhteys

• Olympiakomitealla 
vahva mahdol-
lisuus johtaa ja 
määrittää KIHUn 
toiminnan paino-
pisteitä

• Ei omaa rahoitusta 
tutkimustoimin-
taan tai T&K-toi-
mintaan

• Urheilututkimuk-
sen apurahat edel-
lyttävät Olympia-
komitean myöntöä 
(tai yhteistyötä)

• Vahva mahdol-
lisuus ohjata 
lausuntojen kautta 
T&K-toimintaa

•  Ei omaa rahoitusta

• Team Danmarkilla 
laaja erillisrahoitus 
T&K-toimintaan 
sekä pienimuotoi-
nen oma rahoitus

Lajivalinta ja T&K-toi-
minnan kohdentu-
minen

•  KIHUn lajien paino-
pisteet määrittyvät 
asiantuntijatoi-
minnan osalta 
Olympiakomitean 
lajivalinnan kautta

•  Lajeista osa 
panostaa omaan 
T&K-toimintaan 
(erityisesti jouk-
kuelajit)

• Oma lajivalinta-
prosessi, mutta 
T&K-toiminta ei 
suoraan kohdistu 
välttämättä näihin 
lajeihin, vaan ra-
hoitus ohjaa sitä.

•  Oma lajivalintapro-
sessi, joka määrit-
tää TK-toiminnan 
ohjautumista

• Oma lajivalinta-
prosessi, johon 
T&K-toiminta 
kohdistuu

T&K-toiminnan stra-
teginen ohjaus

• Ei strategista oh-
jausta tai tavoit-
teita muuten kuin 
Olympiakomitean 
osaamisohjelman 
kautta

• Ei varsinaista 
T&K-strategiaa

• Oma selkeä 
T&K-strategia, joka 
määrittää paino-
pisteet

• Ei varsinaista 
T&K-strategiaa. 
Erillisrahoituk-
sen osalta TD:n 
painopisteiden 
mukaisesti.

T&K-toiminnan 
käytännön organisoi-
tuminen

• KIHUn toiminnan 
kautta

• Yksittäisiä hank-
keita ja toimintaa 
korkeakouluissa ja 
valmennuskeskuk-
sissa

•  Olemassa olevan 
korkeakouluver-
koston ja muiden 
T&K-toimijoiden 
verkoston osaami-
sen hyödyntämi-
nen

•  Oma erillisyksikkö 
sekä olemassa 
olevan korkea-
kouluverkoston 
osaamisen hyödyn-
täminen

• Olemassa olevan 
korkeakouluver-
koston ja muiden 
T&K-toimijoiden 
verkoston osaa-
misen hyödyntä-
minen

Läpileikkaavien pe-
riaatteiden toteutu-
minen

•  KIHUn toiminnas-
sa kiinnitetään 
vähän huomiota 
toiminnalliseen 
yhdenvertaisuu-
teen ja tasa-ar-
voon, ekologiseen, 
taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kestä-
vyyteen

•  Esimerkkejä tähän 
liittyvästä tutki-
muksesta löytyy 
Suomesta, mutta 
vain osittain KIHUn 
kontekstissa

•  Ei näkyvissä •  Sukupuolten ta-
sa-arvo keskeisenä 
tavoitteena ja sitä 
seurataan

• Ei näkyvissä
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3.3. KIHUn rooli osana huippu-urheilun T&K-toiminnan kenttää

KIHUn rooli osana huippu-urheilun T&K-toimijoiden kenttää nähdään lähes kaikissa haastatteluissa 
keskeiseksi. Kriittisemmät haastatteluhavainnot liittyvät sellaisiin viiteryhmiin, jotka eivät käytännössä 
tee varsinaista yhteistyötä KIHUn kanssa. Roolin ja merkityksen koetaan olevan kuitenkin pienempi kuin 
se voisi olla tai sen pitäisi olla. KIHUn merkitys puolueettomana asiantuntijana koetaan varsin suureksi. 
KIHUn henkilöstön omat näkemykset omasta roolistaan vaihtelevat. 

Huippu-urheilun T&K-kentällä on useita eri toimijoita, ja haastatteluissa nousee esiin, että moninaisten 
toimijoiden kentässä kukaan ei oikeastaan tartu uusiin mahdollisuuksiin (esim. uusien lajien kehittyminen 
tai uudet teknologiat ja innovaatiot). Valmennuskeskukset ja urheilun toimintaympäristöt ovat käynnistä-
mässä omia tutkimushankkeitaan ja kehittämässä omaa T&K-osaamistaan. Tässä kentässä esiintyy jonkin 
verran odotuksia erilaisten T&K-toimintojen koordinaatiolle myös KIHUn toimesta.

KIHUlla on ollut historiassaan varsin tiivis suhde Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 
kanssa ja jonkin verran muuta yhteistyötä korkeakoulukentässä (esimerkkeinä mainitaan haastatteluis-
sa ja vuosikertomuksissa Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto). Kokonaisuudessaan yhteistyön tiivistäminen 
muiden toimijoiden kanssa nähdään haastatteluissa KIHUn keskeiseksi kehittämistarpeeksi. Arvioinnin 
toteutushetkellä on edelleen odotuksia vielä vahvemmasta yritysyhteistyöstä. Esimerkiksi Jyväskylän 
yliopistolla on käynnistymässä sellaisia valmentautumiseen liittyviä osaamiskokonaisuuksia, joissa yhteis-
työtä voitaisiin vielä vahvistaa.

Haastatteluissa osa kuvaa KIHUn epäselvän roolin täsmentymistä siten, että KIHUn perustamisvaiheessa 
rahoitus myönnettiin pitkään liikuntatieteen tutkimukselle tai tutkimusyhteisöille osoitetusta määräraha-
momentista. Tämä aiheutti haastattelujen mukaan pitkän aikaa epäselvyyttä KIHUn roolista ja tehtävistä. 
KIHUa kritisoitiin siitä, että tieteellinen toiminta oli vaatimatonta suhteessa rahoitukseen. Haastatteluissa 
todetaankin, että huippu-urheilun tarpeisiin akateeminen tiedon tuotannon prosessi on liian hidas, eikä 
KIHUn roolina ole toimia sen prosessin mukaan vaan tuottaa välittömästi hyödynnettävää ja sovelletta-
vaa tietoa urheilun tarpeisiin.

Sidosryhmähaastatteluissa korostettiin KIHUn osaamisen laaja-alaisuutta ja merkitystä huippu-urheilun 
taustalla. Sama näkyy hyvin KIHUn henkilöstökyselyn vastauksissa. Vastaavasti KIHUn merkitys kansain-
välisenä osaajana ei näkynyt KIHUn henkilöstön antamissa vastauksissa. Useissa haastatteluissa korostuu 
näkökulma, että KIHUn rooli kansainvälisessä yhteistyössä on jäänyt pieneksi ja siinä roolia tulisi jollain 
tavalla pyrkiä vahvistamaan.
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Kuva 1. KIHUn henkilöstökyselyyn vastanneiden näkemyksiä KIHUn roolia kuvaavista metaforista
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Henkilöstön ja viiteryhmien haastatteluissa korostuu hyvin se, että KIHU on itsenäinen organisaatio, jon-
ka tulisi pystyä itse määrittämään keskeistä rooliaan ja tavoitettaan dialogissa urheilun kentän kanssa.

Koko huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta keskeisenä haasteena haastatteluissa nähtiin 
”ison kuvan” tai ”konsensuksen” puuttuminen siitä, mitä Suomen pitäisi huippu-urheilun tutkimus- ja 
kehitystoiminnassa saavuttaa. Tällöin myös KIHUn rooli osana tätä tutkimus- ja kehitystoimintaa voitaisiin 
määritellä tässä yhteydessä selkeämmin ja KIHUn rooli voisi olla nykyistä vahvempi. Osa näkeekin, että 
KIHUn tehtävänä on suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnan koordinoiminen.

KIHUn koordinaatioroolissa nähdään myös odotus siitä, että KIHU voisi parhaimmillaan olla vielä parempi 
perustutkimuksen ja kansainvälisen tiedon välittäjätaho tai tulkki. KIHUn omat mahdollisuudet osaa-
misen kehittämiseen ja kentän seuraamiseen koetaan haastatteluissa ajoittain puutteellisiksi silloin, jos 
työaika pirstoutuu pieniin nimittäjiin. 
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4. KIHUn toiminnan arviointi

Keskeiset havainnot

• Säätiönä KIHU on juridisesti itsenäinen toimija, jonka toiminnan johtamisesta, ohjaamisesta 
ja valvonnasta vastaa hallitus. Hallituksen kokoonpanoa koskevat määräykset tosiasiallisesti 
määrittelevät, ketkä säätiön toimintaa johtavat.

• Näkemykset sekä siitä, mitä KIHU tosiasiallisesti tekee, että siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihte-
levat merkittävästi sidosryhmittäin. Vaikka KIHUn tehtävät ovat muodollisesti pysyneet lähes 
muuttumattomina, niin KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut merkittävästi tieteel-
lisestä tutkimuslaitoksesta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi.

• KIHUssa elää edelleen rinnakkain ”vanha KIHU” ja ”uusi KIHU”: siinä missä vanha KIHU oli en-
sisijaisesti tutkimustiedon tuottaja huippu-urheilun eri sidosryhmille, on nykyinen KIHU kiinteä 
osa huippu-urheilua, joka tähtää urheilijan kansainväliseen menestykseen vahvemmin asian-
tuntijapalveluiden ja valmentautumisen tuen kautta.

• KIHUn osaamisalat ovat muovautuneet historian saatossa, ja sen strategiset fokusalueet ovat 
muovautuneet ennen kaikkea KIHUssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisalojen myötä 
eivätkä päinvastoin.

• T&K-toiminta muodostaa noin neljänneksen KIHUn toiminnan volyymistä. Tästä valtaosa koh-
distui vuonna 2019 Training Room -hankkeeseen, jossa kerätään urheilijoiden kuormittumiseen 
ja palautumiseen liittyvää tietoa. Hallintoon kohdistui noin kolmasosa kokonaistyöajasta ja 
asiantuntijatoimintaan noin viidennes. Tieteellisen tutkimustoiminnan osuus jää muutamaan 
prosenttiin kokonaistyöajasta.

• KIHUn henkilöstön työtyytyväisyydessä on ollut merkittäviä haasteita. Taustalla on ennen kaik-
kea KIHUn toiminnan painopisteen muuttuminen tutkimuslaitoksesta palveluorganisaatioksi.

• Suurin osa haastatelluista sidosryhmistä kokee KIHUn osaamisen sille nykyisissä vahvuuslajeis-
sa ja panostuksen kohteissa ajantasaiseksi ja hyväksi.

• Keskeisten kumppaneiden ja sidosryhmien näkemys yhteistyöstä KIHUn kanssa on erittäin 
myönteinen.

• KIHU ei ole erikseen seurannut eikä raportoinut toimintansa tuloksellisuutta ja vaikutuksia. 
Myöskään KIHUn rahoitukseen ei ole tällaista seurantaa liittynyt.

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat eivät nouse KIHUn toiminnassa erityisinä painopistei-
nä esille. KIHUn strategiassa ei ole erikseen mainintaa mistään tasa-arvoon tai yhdenvertaisuu-
teen liittyvästä teemasta.

4.1. KIHUn toiminnan strategisuus ja relevanssi

KIHUn toiminnan lähtökohdan muodostavat KIHU-säätiön säännöt. Sääntöjen mukaan säätiön tarkoi-
tuksena on edistää kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusta ja sen soveltamista käytännön valmennus- ja 
koulutustoimintaan sekä muullakin tavoin kehittää kilpa- ja huippu-urheilua Suomessa. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskusta (KIHU), jonka tehtävänä on:

1. Tehdä soveltavaa tutkimusta yhteistyössä kilpa- ja huippu-urheilun valmennuksesta vastaavien 
tahojen kanssa

2. Toimia kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvän tutkimuksen kehittämiseksi yhteistyössä Jyväskylän yli-
opiston, muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alan muiden laitosten, yhteisöjen ja yritysten 
kanssa

3. Tehdä sopimuksesta alan tutkimus-, kokeilu-, selvitys- ja suunnittelutehtäviä
4. Koordinoida ja kehittää urheilijoiden testaustoimintaa ja muita valmentautumiseen liittyviä pal-

veluja yhdessä erityisesti Suomessa toimivien eri valmennuskeskusten ja muiden alalla toimivien 
yksiköiden kanssa

5. Avustaa alalla toimivia yhteisöjä koulutustoiminnan järjestämisessä ja koulutusmateriaalin tuotta-
misessa
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6. Toimia harjoituspaikkana Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ja muiden 
alan oppilaitosten opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille

7. Solmia ja ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin tutkimuskeskuksiin ja seurata muissa mais-
sa alalla tapahtuvaa kehitystä ja välittää tietoa käytännön valmennukselle

8. Antaa liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutusta, toimia terveydenhuollon palveluja antavana 
yksikkönä ja kehittää kilpa- ja huippu-urheilun terveydenhuollon verkostoyhteistyötä sekä

9. Muilla eri tavoilla kehittää kilpa- ja huippu-urheilua Suomessa.

Säätiönä KIHU on juridisesti itsenäinen toimija, jonka toiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvon-
nasta vastaa säätiön hallitus. Hallituksella on hyvin keskeinen rooli säätiön hallinnossa, ja se on ainoa 
pakollinen toimielin. Vaikka operatiivinen vastuu on delegoitu toimitusjohtajalle, hallitus vastaa säätiön 
toimintaan liittyvistä päätöksistä sekä siitä, että säätiö toteuttaa aktiivisesti ja tehokkaasti tarkoitustaan 
sääntöjensä määrittelemällä tavalla. Oikeudellisesti säätiö ei ole yhteisö, koska sillä ei ole jäseniä eikä 
omistajia ja säätiöt ovat perusluonteeltaan pysyviä ja muuttumattomia: toiminnan pääperiaatteena on 
perustajan tahdon vaaliminen.

Säätiön hallituksen kokoonpanoa koskevat määräykset tosiasiallisesti määrittelevät ketkä säätiön toimin-
taa johtavat; merkittävintä valtaa KIHUn hallituksen nimittämisessä käyttää Olympiakomitea. Suomen 
Olympiayhdistys nimeää KIHUn hallituksen puheenjohtajan kuultuaan Jyväskylän yliopistoa. Lisäksi 
Olympiayhdistys nimeää kaksi muuta hallituksen jäsentä. Jyväskylän yliopisto nimeää kolme jäsentä, ja 
Jyväskylän kaupunki nimeää yhden jäsenen. Vaikka OKM ei ole mukana säätiön hallituksessa eikä kuulu 
KIHU-säätiön perustajiin, voi ministeriö kuitenkin halutessaan käyttää rahoituksensa kautta periaatteessa 
merkittävintä ohjausvaltaa. Tosiasiassa OKM ei kuitenkaan ole tällaista roolia ottanut, kuten 5. luvussa 
(Tavoiteohjaus) kuvataan.

KIHUn visiona on olla ”huippu-urheilun johtava ja kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijaorganisaatio”. 
KIHUn uusi strategia vuosille 2021–2025 sanoittaa entistä selkeämmin KIHUn tavoitteen olla huippu-ur-
heilua palveleva asiantuntijaorganisaatio. Toiminnan fokus on entistä selkeämmin määritelty huippu-ur-
heiluun ja sitä välittömästi palvelevaan tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatoimintaan. Kilpaurheilulla ja 
laajemmalla tieteellisellä tutkimuksella on välineellinen rooli (eivät itsessään ole toiminnan päämääriä).

KIHUn uusi strategia rakentuu Osaamisohjelman ympärille. KIHUn keskeiset strategiset tehtävät on mää-
ritelty uudessa strategiassa entistä selkeämmin Osaamisohjelman kautta. KIHUn keskeisimpänä tehtävä-
nä on strategian mukaan koordinoida ja kehittää huippu-urheilun asiantuntijatoimintaa ja TKI-toimintaa 
kansallisessa Osaamisohjelmassa yhdessä Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön (HUY) 
kanssa.

Näkemykset sekä siitä, mitä KIHU tosiasiallisesti tekee, että siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihtelevat 
merkittävästi sidosryhmittäin. Vaikka KIHUn strategia ja tavoitellun muutoksen suunta on ollut periaat-
teessa varsin selkeä, arvioinnissa nousivat esiin harvinaisen voimakkaasti eri sidosryhmien hyvin erilaiset 
näkemykset KIHUn toiminnan sisällöstä. Tämä voimakas näkemysero koski sekä käsityksiä siitä, mitä KIHU 
tosiasiassa tekee, että käsityksiä siitä, mitä sen tulisi tehdä. Ristiriita leimasi vahvasti koko arvioinnin 
tiedonkeruuta ja osin myös kysymyksenasettelujen suuntaamista.

• Osa sidosryhmistä näkee KIHUn edelleen ensisijaisesti tieteellistä tutkimusta tekevänä tutkimus-
laitoksena, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa kilpa- ja huippu-urheilusta laaja-alaisesti eri int-
ressiryhmille (ei vain huippu-urheilijoille/valmentajille/lajeille). Näiden näkemysten mukaan myös 
KIHUn toiminnan tuloksia ja vaikutuksia tulee arvioida saman tyyppisillä kriteereillä kuin millä 
tutkimuslaitoksia arvioidaan (esimerkiksi vertaisarvioitujen julkaisujen määrällä). Tähän sidos-
ryhmäjoukkoon kuuluu muun muassa tutkijoita, virkamiehiä ja muita tahoja, jotka eivät suoraan 
ole KIHUn toiminnan asiakkaana tai kohteena vaan hyödyntävät tai toivovat voivansa hyödyntää 
KIHUn tuottamaa tutkimustietoa omassa asiantuntijatyössään.

• Ne sidosryhmät, jotka ovat lähempänä KIHUn toimintaa ja tuntevat toiminnan sisältöä oman 
toimintansa kautta (valmentajat, urheilijat, lajiliitot, valmennuskeskukset, akatemiat jne.), näkevät 
KIHUn tutkimustoiminnan kiinteänä osana käytännön kilpa- ja huippu-urheilua sekä valmentajien 
ja urheilijoiden työtä. KIHUn tutkimustoiminnan tarkoituksena on palvella kilpa- ja huippu-ur-
heilua tuottamalla tietoa ja kehittämällä uusia menetelmiä ja välineitä kilpa- ja huippu-urheilun 
tueksi. KIHUn toimintaa mitataan tällöin viime kädessä samoin kriteerein kuin huippu-urheilua.
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Edellä kuvattuun käsitysten erilaisuuteen on ymmärrettävä historiallinen selitys:
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KIHU 2020-LUVULLA

KIHU 90-LUVULLA

”Palveluorganisaa�o”

”Tutkimuslaitos”

ITSEOHJAUTUVA JOHDETTU

OPERATIIVINEN JOHTAMINEN

Kuva 2. KIHUn muutos

Vaikka KIHUn tehtävät ovat muodollisesti pysyneet lähes muuttumattomina (perustamisasiakirjat, sään-
nöt), niin KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut merkittävästi tieteellisestä tutkimuslaitokses-
ta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi. Muutos on ollut hidas ja aiheuttanut merkittävää kitkaa orga-
nisaatiossa, mutta muutoksen suunta on ollut periaatteessa hyvin selkeä ja samaan suuntaan vievä koko 
2000-luvun ajan. Kuitenkin vasta viimeisimmän johtajavaihdoksen myötä KIHUa on määrätietoisemmin 
muutettu kilpa- ja huippu-urheilun palveluorganisaatioksi. Muutos ei ole vielä täysin valmis, ja jossain 
määrin KIHUssa elää edelleen “kaksi KIHUa”: yhtäältä vanha, asiantuntijoiden osaamisalojen ja kiinnos-
tuksen kohteina olevien alojen kautta suuntautuva vapaa tutkimusorganisaatio ja toisaalta uusi kilpa- ja 
huippu-urheilua palveleva organisaatio, jonka strategian ytimessä on Osaamisohjelman toteutus.

KIHUn toimiessa ensimmäisessä vaiheessa 90-luvulla LIKES-säätiön itsenäisenä yksikkönä, KIHU oli niin 
toiminnan organisoitumisen, johtamisen kuin osaamisensa kautta ennen muuta ”tutkimuslaitos”. Tut-
kimuslaitokselle on ominaista voimakas itseohjautuvuus, joka nojaa tutkijoiden vahvaan autonomiaan. 
Myös tutkimuksen kohteet, rajaukset ja kysymyksenasettelut määräytyvät tutkijoiden asiantuntemuksen 
pohjalta. Tästä perinteisestä tieteellisen tutkimuksen mallista KIHU on kulkenut KIHU-säätiön perustami-
sesta saakka kohti ”palveluorganisaatiota”, joka pyrkii kaikella toiminnallaan – mukaan lukien tutkimus 
– ensisijaisesti palvelemaan suomalaista huippu-urheilua ja urheilijoiden kansainvälistä menestymistä. 
Tämä on tarkoittanut muutosta tutkijoiden itseohjautuvasta yhteisöstä kohti johdettua palvelutuotan-
to-organisaatiota, jonka tavoitteet ja toiminnan suuntautuminen määräytyvät oleellisesti asiakkaiden/
sidosryhmien tavoitteiden pohjalta.

KIHUn toiminta-ajatuksen muutosta voidaan kuvata myös seuraavalla kuviolla.
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Kuva 3. KIHUn toiminta-ajatuksen muutoksen tulkinta

Siinä missä vanha KIHU oli riippumaton sovelletun tutkimustiedon tuottaja huippu-urheilun eri sidos-
ryhmille, on nykyinen KIHU kiinteä osa huippu-urheilua, joka tähtää urheilijan kansainväliseen menes-
tykseen. Tutkimuksen tavoitteena ei ensisijaisesti ole julkaisutoiminta, vaan kaikki toiminta tähtää viime 
kädessä kansainväliseen menestykseen huippu-urheilussa. KIHUn tutkimustoiminnan tavoitetta voikin 
kuvata lääketieteellisestä tutkimuksesta paremmin tutulla translationaalisen tutkimuksen käsitteellä. 
Siinä tutkimus tuodaan kiinteäksi osaksi kliinistä toimintaa (hoitoa), ja tavoitteena on hyödyntää tutki-
mustietoa osana hoitoprosessia ja tuottaa sen myötä myös uutta tutkimustietoa. KIHUn tavoitetila tutki-
muksen suhteen näyttää monelta osin hyvin samanlaiselta: tutkimustoiminta tuodaan kiinteäksi osaksi 
valmentautumisen prosessia sen sijaan, että ainoastaan tuotettaisiin tietoa, jota sitten voidaan soveltaa 
valmennuksessa.

KIHUssa elää edelleen rinnakkain ”vanha KIHU” ja ”uusi KIHU”. Edellä kuvattu muutos on aiheuttanut 
organisaation sisällä suurta vastarintaa, ja muutos on tapahtunut varsin hitaasti. Vaikka muutoksen 
vauhti on terävöitynyt viimeisimmän johtajavaihdoksen jälkeen, on KIHU monessa mielessä edelleenkin 
siirtymävaiheessa. Käytännössä pitkän historian omaavassa asiantuntijaorganisaatiossa on äärimmäisen 
vaikeaa viedä suuri muutos läpi, kun samalla säilytetään henkilöstö ennallaan. Muutoksen vauhti riippuu-
kin tällaisissa uudistuksissa oleellisesti henkilöstön uusiutumisesta (eläköitymisistä, työpaikan vaihdoksis-
ta jne.)

KIHUn osaamisalat ovat muovautuneet historian saatossa, ja sen strategiset fokusalueet ovat muovautu-
neet ennen kaikkea KIHUssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisalojen myötä eivätkä päinvastoin. 
Tämä on sinänsä hyvin tyypillistä kaikille asiantuntijaorganisaatioille, mutta sen myötä toiminta on vah-
vasti painottunut tiettyihin osaamisaloihin ja joillekin osaamisaloille on syntynyt selkeitä kapeikkoja.

KIHUn osaaminen painottuu erityisesti fyysiseen suorituskykyyn ja kestävyyslajeihin. KIHUn teknologises-
ta osaamisesta sidosryhmät nostavat usein esiin KIHUn paraurheiluun liittyvän toiminnan. Teknologinen 
osaaminen on tullut yhä keskeisemmäksi lähes kaikessa huippu-urheilussa (välineet, asut, kengät, voiteet 
jne.), eikä tällaisen osaamisen suhteellinen painoarvo välttämättä ole seurannut sen merkityksen kasvua. 
Tämä edellyttää myös uudenlaisia toimintatapoja, verkostoitumista ja tiiviimpää yritysyhteistyötä. Ohuin-
ta osaaminen huippu-urheilun kannalta keskeisillä osaamisaloilla on sellaisissa fysiologisissa ja lääketie-
teellisissä asioissa, joissa pyritään sallituin keinoin vaikuttamaan urheilijan biokemialliseen systeemiin. 
Tällaisten fysiologisten ja lääketieteellisten keinojen käytössä monet asiantuntijat ovat katsoneet Suomen 
jääneen kansainvälisesti jälkeen etenkin yksilöurheilijatasolla. Syntyneeseen tilanteeseen on osin aiem-
min mainittuja historiallisia syitä 2000-luvun alusta.
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KIHUn toimintamalli nojaa vahvasti KIHUn henkilöstön omaan osaamiseen ja tekemiseen. Jotta KIHU voi 
varmistaa toimintansa vaikuttavuuden ja pystyy tarjoamaan parasta osaamista laaja-alaisesti eri osaami-
salueilla, KIHUn olisi perustelua pyrkiä nykyistä voimakkaammin toimimaan osana erilaisia tutkimus- ja 
kehitystoiminnan verkostoja. KIHU voi itse toimia verkostojen kokoajana tai osallistua tällaisten ver-
kostojen toimintaan, jolloin KIHUn omalle panostukselle voidaan saada suurempi vipuvaikutus muiden 
organisaatioiden resurssien kautta. Verkostoituminen voi tarkoittaa niin yhteisiä tutkimushankkeita eri 
organisaatioiden kanssa kuin yritysten kanssa tehtäviä TKI-hankkeita.

Edellä kuvatut muutokset KIHUn strategisessa asemoitumisessa voidaan tiivistää seuraavaan kuvaan.

Kilpaurheilu Huippu-urheilu

MonialainenErikoistunut

Urheilulliset
tulokset

Tieteellinen
�eto

Autonominen Kiinteä osa huippu-
urheilun verkostoa

Asiantun�ja-
lähtöinen
tutkimus

Yhteistyökeskeinen
TKI-toiminta

KIHUN STRATEGINEN ASEMOITUMINEN 2000-LUVUN ALUSSA JA 2020-LUVULLA

EI SELKEÄÄ SUUNTAA

KIHU 2020-LUVULLA KIHU 2000-LUVUN ALUSSA

MUUTOKSEN SUUNTA

Kuva 4. KIHUn strateginen asemoituminen 2000-luvun alussa ja 2020-luvulla

Vaikka KIHU on nimensä mukaisesti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämiskeskus, on sen 
toiminnan fokuksessa aina ollut ensisijaisesti huippu-urheilu, ja tältä osin muutos on kulkenut entistä 
vahvemmin tähän suuntaan. Kilpaurheilua palvellaan siltä osin kuin se palvelee huippu-urheilun tarpeita 
(esimerkiksi huippu-urheilun kynnyksellä olevat kilpaurheilijat). Uuden strategian mukaan KIHUn visio 
kuuluu seuraavasti: ”KIHU on huippu-urheilun johtava ja kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijaorgani-
saatio.” Vanhan strategian mukainen visio oli: ”KIHU on kansainvälisesti merkittävä kilpa- ja huippu-ur-
heilun osaamisen kehittäjä.”

KIHUn toiminnan tavoitteet liittyvät entistä selkeämmin urheilijoiden kansainväliseen menestykseen, ja 
sen toiminnan onnistumista tarkastellaan tästä näkökulmasta. Tässä suhteessa muutos on ollut suurin: 
siinä missä KIHUn alkuvaiheessa toimintaa tarkasteltiin tieteellisen toiminnan tuloksellisuuskriteerein, 
nyt fokuksessa on hyvin selkeästi urheilullinen menestys, ja tieteellinen tieto on tässä välineellisessä 
roolissa. Tämä on koko 2000-luvun aikana ollut selkeä kehityssuunta, mutta sitä on alettu toteuttamaan 
entistä määrätietoisemmin ja se on myös sanoitettu uudessa strategiassa entistä selkeämmin. Uuden 
strategian mukaan KIHUn missiona on ”parantaa suomalaisen urheilun kansainvälistä menestystä”.

KIHU on aina ollut monialainen mutta samanaikaisesti osaamiseltaan myös hyvin erikoistunut. Tältä osin 
selkeää muutosta ei ole tapahtunut, joskin toiminta on kapeutunut keskittymällä entistä voimakkaammin 
valmennukseen ja sen sisällä myös kapeampiin sektoreihin (kuin 2000-luvun vaihteessa), mutta toisaalta 
KIHU on pyrkinyt pitämään yllä monialaista profiilia laajentamalla palveluvalikoimaansa tutkimuksesta 
entistä enemmän asiantuntijapalveluihin.

Ainoa muutos, joka on kulkenut jossain määrin vastakkaiseen suuntaan, liittyy TKI-yhteistyöhön. Vielä 
2000-luvun alussa KIHU oli merkittävästi mukana erilaisissa TKI-hankkeissa yhdessä yritysten ja muiden 
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tutkimuslaitosten kanssa. KIHUn asiantuntijat ovat olleet myös kehittämässä merkittäviä suomalaisia 
urheiluun liittyviä innovaatioita (esim. Firstbeat). Tältä osin toiminta on selkeästi kapeampaa ja nojaa 
voimakkaasti KIHUn omiin resursseihin ja asiantuntemukseen ja vähemmän yhteistyöverkostoihin.

4.2. KIHUn resurssit, niiden kohdentuminen ja hallinta

KIHUn rahoituksesta yli 70 prosenttia tulee OKM:ltä, ja kokonaisbudjetti on vajaa 3 miljoonaa euroa 
(vuonna 2019 2,8 M€). OKM:n vuosittainen toiminta-avustus KIHUlle on noin 1,7 miljoonaa euroa. Tämä 
muodostaa 62 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Lisäksi KIHU sai vuonna 2019 OKM:n projektirahoitusta 
112 000 euroa ja huippu-urheilun tukea 150 000 euroa (Olympiakomitea jakaa tämän OKM:n valtiona-
vustuksen edelleen).
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Kuva 5. KIHUn rahoituksen jakautuminen vuonna 2019

Vuonna 2019 KIHUn palveluksessa oli 37 vakituista työntekijää. Yli kolmasosalla henkilöstöstä on 
tohtorintutkinto. Toiminta on jaettu kolmeen tiedeyksikköön, urheilijan terveydenhuollon yksikköön ja 
viestintä- ja it-yksikköön. Käytännön toiminta ulottuu kuitenkin usein yli yksikkörajojen. KIHUn resurssi-
enhallinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilöstökuluihin menee noin 70 prosenttia toiminnan 
budjetista. Tämä heijastuu mahdollisuuksiin investoida esimerkiksi suuriin laitehankintoihin. 
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Kuva 6. KIHUn henkilöstön työajan jakautuminen vuonna 2019
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Yli kolmasosa työajasta menee hallintoon ja yleiseen organisaation kehittämiseen. Merkittävimmät koko-
naisuudet tämän alla ovat työaikakoodit ”muu” (30 %) ”IT- ja ohjelmistosuunnittelu” (20 %) sekä ”johta-
minen ja esimiestyö” (15 %).

T&K-toiminta kokonaisuudessaan muodosti vuonna 2019 noin neljänneksen KIHUn toiminnasta (tarkas-
teltuna työajan jakautumisen perusteella). Tästä noin 60 prosenttia kohdistui Training Room -hankkee-
seen, jossa kerätään tietoa urheilijoiden kuormittumisesta ja palautumisesta. Tavoitteena on harjoittelun 
tehostaminen ja terveiden harjoituspäivien lisääminen. Varsinaisen tieteellisen tutkimustoiminnan 
osuus on hyvin pieni. Työajan seurannan perusteella vain noin 2 prosenttia kaikista resursseista kohdistui 
tieteellisen tutkimuksen projektikoodeille. Pääosa tutkimustoiminnasta on selvitysluonteista ja suoraan 
valmentautumista palvelevaa toimintaa, joka ei tähtää suoraan tieteellisiin julkaisuihin.

Asiantuntijatoimintaan menee kokonaistyöajasta vajaa viidennes. KIHU osallistuu eri lajien huippu-urhei-
lijoiden valmennuksen tukemiseen suuntaamalla KIHUn asiantuntijoiden työpanosta Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön (HUY) määrittämien painopistelajien toimintaan sekä HUY:n valitsemien huip-
pu-urheilijoiden valmennuksen tukemiseen. Vuonna 2019 KIHUlla oli yhteensä 17 painopistelajia, joihin 
pyrittiin kohdistamaan asiantuntijatyötä vähintään 1 henkilötyökuukausi (htkk).
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Kuva 7. Kymmenen suurimman yhteistyölajin osuus asiantuntijatyöstä vuonna 2019 ja vuosina 2013–
2019 (Lähde: KIHU)

Resurssien hallinnan osalta haastatteluissa kiinnitetään huomiota siihen, että lajeja on tällä hetkellä 
paljon suhteessa käytössä olevaan henkilöstömäärään. Tällöin osaaminen ja työaika pilkkoutuvat eri 
henkilöille. Osa henkilöstöstä kokee myös kuormitusta varsinkin niissä tilanteissa, joissa projekteihin 
kytkeytyy matkustuksia ja leirejä tai joissa liukumia on kertynyt pitkältä ajalta. Resurssien hallintaa pyri-
tään sujuvoittamaan jatkossa tiimiorganisaatiolla ja välttämään työn tekemistä liian yksin, mikä vähentää 
haavoittuvuutta. Ulkopuolisille sidosryhmille KIHUn resurssit näyttävät rajallisilta. Näissä haastatteluissa 
korostuu lähinnä vertailu muihin maihin tai kansainväliseen tasoon.

KIHUn valtionavustus kattaa 95 prosenttia avustuksen mukaisista kustannuksista. Omarahoitusosuutta 
vaaditaan 5 prosenttia, minkä tavoitteena on kannustaa KIHUa omaan varainhankintaan tai palvelujen 
laadun kehittämiseen siten, että KIHUn palveluista myös maksettaisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kautta jaetaan lajiliitoille ja seuroille tehostamistukea, jota on ajateltu voitavan myös hyödyntää palve-
lujen hankintaan KIHUlta. Haastattelujen perusteella tämä ei kuitenkaan käytännössä toteudu. Se ei ole 
ollut merkittävällä painoarvolla KIHUn toiminnassa, tai KIHUn palveluista ei ole totuttu maksamaan.
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KIHUn henkilöstön työtyytyväisyydessä on haasteita. Haastatteluissa mainitaan, että kyse on samalla 
myös organisaation toimintatavan ja johtamistavan uudistamisesta aiemmin vapaammasta asiantunti-
jaorganisaatiosta vahvemmin johdetun organisaation suuntaan. Haastatteluissa mainitaan tämän olevan 
yksi osatekijä työtyytyväisyyden romahtamisessa. Arvioinnissa toteutetussa henkilöstökyselyssä tarkas-
teltiin työhyvinvointia Valtion työolobarometrin muutaman valikoidun kysymyksen kautta. Kuvassa 8 
esitetään ensin tulokset, joiden kautta nähdään selvästi henkilöstön tyytymättömyys erityisesti johta-
miseen, työpaikan varmuuteen, jaksamiseen, tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeyteen sekä töiden 
yleiseen organisointiin ja palautteen saamiseen.

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
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Työn itsenäisyys ja mahdollisuus
vaiku�aa työn sisältöön

Mahdollisuudet yhteensovi�aa 
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Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin osatekijöihin? (n=25)

Kuva 8. KIHUn henkilöstökyselyyn vastaajien näkemyksiä työn eri osa-alueista
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Mikäli tuloksia vertaa valtionhallinnon tutkimuslaitosten keskiarvoon, nähdään niiden olevan myös 
heikompia. Osa haastatelluista näkee, että kriittisyys ei välttämättä ole pahasta vaan voi johtaa uudis-
tumiseen. KIHU on toteuttanut kehitystoimenpiteitä työilmapiirin parantamiseksi, mutta haastattelujen 
perusteella tämä työ on vielä kesken.

Kuva 9. KIHUn henkilöstötyytyväisyyden vertailu VMBaro 2020:n tuloksiin

KIHU VMBaro 2020, virastotyyppi:  
tutkimustoiminta

Johtaminen 3,11 3,77

Työn sisältö ja haastellisuus 3,67 4,07

Työolot 3,28 3,85

Henkilöstöjohtamisen osalta haastatteluissa kiinnitetään huomiota myös organisaatiouudistukseen sekä 
muutokseen kohti vahvemmin johdettua tai byrokraattisemmaksi koettua organisaatiota. KIHU on omien 
henkilöstötutkimustensa tulosten perusteella käynnistänyt johtoryhmän johtamiskoulutuksen.

4.3. KIHUn osaaminen, toiminnan tila sekä tutkimuksen ja tieteellisen 
toiminnan taso ja ajantasaisuus

Tässä kokonaisuudessa käsitellään ensin havaintoja haastattelusta, joka koski KIHUn toimintaa valituilla 
painopistealueilla, KIHUn osaamista ja KIHUn tieteellisen toiminnan tilaa, tasoa ja ajantasaisuutta. Urhei-
lijoiden näkökulmia osaamiseen ja asiantuntijatoimintaan esitetään luvussa 4.6.

Tieteellisen toiminnan tason osalta käsitellään lyhyesti tieteellisen toiminnan luonnetta KIHUssa ja ku-
vataan lyhyesti sen merkitystä osana KIHUn toimintaa. Tämän jälkeen kuvataan muita KIHUn toiminnan 
nykyisestä analyysistä muodostuvia näkökulmia.

KIHUn osaamisen hallinta ja kehittäminen

Osaamisen kehittämisen osalta KIHUssa on luotu joitakin toimintatapoja, mutta osaamisen kehittämisen 
mahdollisuudet ovat riippuvaisia henkilöistä itsestään. Kuvassa 10 on esitetty arvioinnin henkilöstöky-
selyssä esiin nostettuja näkökulmia KIHUn toiminnan eri osa-alueista. Kyselyyn vastanneet henkilöstön 
edustajat näkevät, että KIHU toimii aktiivisesti sille tärkeissä verkostoissa. Näkemykset osaamisen kehit-
tämisen mahdollisuuksista jakautuvat sekä kyselyissä että haastatteluissa. Kriittisiä näkemyksiä KIHUn 
johtamisesta ja resurssien hallinnasta käsitellään jo edellä.
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Kuva 10. KIHUn henkilöstökyselyyn vastanneiden näkemyksiä KIHUn toiminnasta

KIHUn henkilöstön ja asiantuntijoiden haastatteluissa korostuu näkemys, että sisäiset osaamiset ja ky-
vykkyydet tulisi tunnistaa ja määritellä nykyistä paremmin. Haastatteluissa korostetaan, että nykyisessä 
toimintamallissa painottuvat asiakkaiden ja sidosryhmien (urheilun) tarpeet eikä sisäisiin osaamisiin enää 
kiinnitetä huomiota. Tämä heijastuu esimerkiksi siinä, että tietyt teemat tai sisällöt joutuvat perustele-
maan omaa olemassaoloaan organisaatiossa. Aiemmin osaamisen kehittämisessä on esimerkiksi kan-
nustettu aktiivisesti osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin (ollut mahdollista ilman omaa esitystä) 
sekä jatko-opintoihin. Osaamisen haasteena nähdään se, että kilpa- ja huippu-urheilun kentällä on tapah-
tunut kehitystä, jonka mahdollisuuksia ei ole aina huomioitu (esimerkiksi materiaalitekniikka, teknologia 
tai vaikka jäähdytystekniikat).

KIHUn toiminnan yhtenä vahvuutena mainitaan monitieteellisyys sekä tutkimuksen ja käytännön huip-
pu-urheilukokemuksen yhdistäminen. Toiminnan luonteva rooli on huippu-urheilun arjen ja valmentau-
tumisen sekä tutkimuksen rajapinnassa, johon KIHUn osaamisen katsotaan osuvan varsin hyvin. Erityi-
sesti uusien teknologioiden seuraaminen, testaaminen ja hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa ovat 
asioita, joissa sidosryhmät näkevät KIHUn jääneen jonkin verran jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. 
Pienet resurssit mainitaan usein yhdeksi syyksi. 

Suurin osa haastatelluista sidosryhmistä kokee KIHUn osaamisen sille nykyisissä vahvuuslajeissa ja pa-
nostuksen kohteissa ajantasaiseksi ja hyväksi. Kriittisimmin osaamiseen suhtautuvat ne, jotka eivät ole 
juurikaan tehneet yhteistyötä KIHUn kanssa viime vuosina. Osaamista tukevat monissa haastatteluissa 
mainittu yhteistyön helppous, vuorovaikutuksen sujuvuus ja välittömyys. Urheilun rajapinnoilla toimi-
vat toimijat odottavat, että KIHUn osaamista voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä laajemmin (eri lajeihin, 
uusiin lajeihin jne.).  Paraurheilun osalta havainnot kertovat siitä, että haastateltavat näkevät KIHUn 
paralajien kanssa tekemässään yhteistyössä osoittaman osaamisen varsin hyväksi. Samanaikaisesti tun-
nistetaan, että paralajien kehityksessä muissa maissa on tehty paljon sellaista, josta Suomessa voitaisiin 
oppia. Ylipäätään kiinnitetään samalla huomiota siihen, että paralajien T&K-toiminnan koordinaatiota 
tulisi vahvistaa.

KIHUn toiminnan logiikassa tunnistetaan vahva keskittyminen Jyväskylään. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteis-
työtä yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa, fyysistä sijaintia Jyväskylässä ja toiminnan keskit-
tymistä Jyväskylään (esimerkiksi testauksen osalta). Useissa haastatteluissa korostetaan, että toimintaa 
tulisi organisoida uudella tavalla siten, että se jalkautuisi urheilun toimintaympäristöihin nykyistä parem-
min eikä olisi niin Jyväskylä-keskeistä kuin nykyään. Tämä voisi tarkoittaa henkilöstön osittaista työsken-
telyä urheiluakatemioissa tai eri organisaatioiden yhteisiä verkostoitumisen malleja. Tähän suuntaan on 
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käynnistetty yhteistyöprojekteja, ja huippu-urheilun osaamisohjelman käytännön toteutus on viemässä 
toimintaa tähän suuntaan, mutta työ on haastattelujen mukaan osin alkuvaiheessa.

Tieteellinen toiminta ja tutkimustoiminta

Tutkimustoimintaa on tehty aiemmin vahvasti itsenäisesti, KIHUn henkilöstön osaamisista ja intresseistä 
lähtien. Tutkimustoiminnan kehittämisessä on uudessa strategiassa kiinnitetty haastattelujen mukaan 
yhä enenevässä määrin huomiota yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. KIHUn sidosryhmien haastatte-
luissa korostuukin vahva odotus entistä aktiivisemmalle verkostoitumisen ja yhteistyön roolille. Haas-
tatteluissa esiintyy jonkin verran huomioita KIHUn henkilöstön vaihtuvuudesta tai tutkimustoiminnan 
kapea-alaisuudesta (tai osaamisen keskittymisestä tietyille tahoille).

KIHUn tutkimustoiminta ohjautuu vahvasti saatavilla olevien rahoitusten kautta. Tutkimustoiminnalle on 
kuitenkin haastattelujen mukaan ominaista, että impulssi tutkimuksen tekemiseen tulee ulkopuolelta. 
Viime vuosien aikana on myös luotu aktiivista yhteistyötä eri toimijoihin näiden impulssien määrän lisää-
miseksi (esimerkkeinä VTT:n kanssa tehtävä yhteistyö Puolustusvoimien tutkimusohjelmassa tai strategi-
sen tutkimuksen neuvoston tietyt tutkimushankkeet).

Haastatteluissa todetaan, että KIHUn ulkopuolinen tutkimusrahoitus on painottunut viime vuosina 
enemmän yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisiin hankkeisiin kuin luonnontieteellisiin hankkeisiin. Jälkim-
mäisten osalta haasteena on haastattelujen mukaan se, että toiminnan kohdentuessa pieneen joukkoon 
urheilijoita, on vaikea perustella luonnontieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista merkittävyyttä, mikä 
osaltaan vaikeuttaa tämän teeman ulkopuolisen rahoituksen saamista.

Tieteellisen toiminnan on nähty aiemmin olevan vahvempaa ja kansainvälisellä tasolla arvostetumpaa 
kuin nykyään. Toisaalta näkemyksissä korostuu se, että asiantuntijapalveluosaaminen on vahvistunut. 
Tämä näkyy hyvin vuoden 2019 työajan kohdentumisessa, kuten edellä on todettu. Monet kiinnittävätkin 
huomiota siihen, että rahoitus tutkimustoimintaan on ylipäätään pienempää kuin useilla kilpailijamaista.

KIHU ajattelee itse suurinta osaa sen tutkimustoiminnan tuotoksista sellaisiksi, jotka akateemisessa 
tieteellisessä keskustelussa miellettäisiin selvityksiksi. Tämä julkaisutoiminta ei muistuta akateemista ver-
taisarvioitua julkaisutoimintaa. Sellaistakin on, mutta sen osuus toiminnasta on pieni. Painopisteet ovat 
määräytyneet aina kulloisenkin strategian mukaan. KIHU on seurannut vertaisarvioitujen artikkeliensa 
vaikuttavuustietoja, ja niiden vaikuttavuus on liitteessä 3 esitetyn koonnin perusteella hyvää tai kohtuul-
lista.

Haastatelluista pieni osa näki, että osallistuvan asiantuntijatoiminnan vahva fokus haastaa tieteellisen 
osaamisen kehittämistä. Työajan hajaantuessa erilaisiin projekteihin oman osaamisen kehittyminen 
(tutkimuksellisesti) ei ole mahdollista. Osaamisen kehittämiseksi yhteistyö eri toimijoiden tutkimustoi-
minnan kanssa nähdään oleellisena. Jyväskylän yliopiston kanssa tällaista yhteistyötä on tehty laajasti 
eri aikoina, muiden kanssa se on jäänyt hieman vähäisemmäksi. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen 
tiedekunnan kanssa toteutetaan yhteisrahoitusta väitöskirjaopiskelijoiden suhteen, jolloin väitöskirjatut-
kimusta päästään suoraan siirtämään myös käytäntöön.

Yhteiskuntatieteellisen tiedon tuotannon puolelta KIHU saa kiitosta kyvystään tuottaa käytännön selvitys-
toimintaa ripeälläkin aikataululla. Lisäksi yhteiskuntatieteellisen toiminnan tasoa pidetään ulkopuolisten 
haastatteluissa sinänsä hyvänä, vaikkakin sen tuotokset ovat enemmän käytännön selvitystyyppisiä kuin 
tieteellisiä artikkeleita.

Tieteellisen toiminnan tasoon suhtaudutaan arvioinnin eri näkemyksissä ristiriitaisesti. Huippu-urheilun 
avaintoimijat ja sisältä katsovat näkevät, että tieteellisten vertaisarvioitujen artikkelien tuottamiseen 
perustuva tieteellinen prosessi on huippu-urheilun kehittämisen näkökulmasta liian hidas. Huippu-urhei-
lujärjestelmän ulkopuoliset puolestaan näkevät, että KIHUn tulisi tuottaa tällaisia julkaisuja. Ristiriitaisten 
odotusten tuoma kuormitus näkyy henkilöstökyselyn avovastauksissa.

Tieteellisen toiminnan näkökulmasta tunnistetaan, että kun painopiste on siirtynyt enemmän asiantunti-
jatoimintaan ja selvityksiin, ei KIHU näyttäydy kansainvälisen tutkimuksen huippuosaajana tai mielekkää-
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nä uravalintana tähän suuntautuville asiantuntijoille. Myös KIHUn sidosryhmät tunnistavat painopisteen 
siirtymisen tieteellisestä toiminnasta asiantuntijatoimintaan.

Niiden lajien näkökulmasta, jotka eivät ole KIHUn toiminnan ytimessä, osaaminen nähdään sekä tieteel-
lisessä toiminnassa että asiantuntijapalveluissa puutteelliseksi ja ajasta jälkeen jääneeksi. Samalla toki 
ymmärretään tehdyt valinnat lajien suhteen. Tällöin KIHUn osaaminen nähdään ”perinteisenä otteena”, 
”kestävyysfokuksena” tai ”hiihdon osaamiskeskuksena” tai sitä kuvataan muilla vastaavilla määrittelyillä, 
jotka ilmentävät toiminnan painotuksia. Joukkuelajeihin KIHUlla on ollut vähemmän annettavaa. Jouk-
kuelajien osalta pelianalytiikkaa on tehty, mutta laajempi joukkuelajien näkökulma puuttuu, koska se on 
toteutettu usein omana toimintana.

Positiivisissa näkemyksissä korostuvat KIHUn osaamisen laaja-alaisuus, vahva koulutustausta ja moninai-
suus.

”KIHUssa on valtava määrä laaja-alaista osaamista. On ihmisiä, joilla on vahva tieteellinen 
tausta ja kyky soveltaa tietoa käytännön urheilun maailmaan. Ne ihmiset, jotka työskente-
levät siellä, heillä on jokin lajitausta. Pystyvät hyödyntämään useassa eri lajissa. Osaavat 

sopeutua ja mukautua usean eri lajin tarpeeseen…”

Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen ja palveluosaaminen

Soveltavien asiantuntijapalvelujen osaamisen tason arvioivat haastatteluissa hyväksi KIHUn edusta-
jat sekä niiden lajien edustajat, jotka ovat KIHUn kanssa aktiivisesti tekemisissä. Kyse on paljon myös 
henkilösuhteista KIHUn ja keskeisten lajien välillä. Vahva monitieteellisyys tai moniosaajuus mainitaan 
haastatteluissa yhtenä tekijänä. Arviointihetkellä KIHUssa ollaan rakentamassa tiimejä osaamisen levittä-
miseen ja kehittämiseen, mutta osaamisen kehitysmahdollisuudet palveluosaamisessa koetaan sisäisesti 
puutteellisiksi.

Haastattelujen perusteella yhteydenpito KIHUun on sujuvaa ja reagointi asiantuntijapalveluissa varsin no-
peaa. Henkilösidonnaisuus tunnistetaan haastatteluissa. Tämä näkökulma toistuu haastatelluista lajeista 
riippumatta. Myös erilaista osaamista hyödynnetään jonkin verran KIHUn ulkopuolelta. Tutkimuksen näh-
dään olevan välttämätön tausta osaamisen ylläpidolle KIHUssa, ja monet sidosryhmät ovatkin huolissaan 
tutkimuksen korostumisesta.

”Kihussa on valtavan paljon osaamista ja toivoisin, että sitä käytettäisiin paremmin 
hyödyksi. Kihun pitäisi olla tuntosarvet maailmalla ja nostaa muiden verkostotoimijoiden 

osaamista, eikä olla kädet savessa.”

Asiantuntijapalveluosaamisen yhteydessä korostetaan myös verkostoitumisen tärkeyttä ja yhteiskuntaan 
ulospäinsuuntautumisen tärkeyttä. Tällä viitataan myös markkinoinnilliseen ja myynnilliseen osaamiseen 
sekä kykyyn olla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Verkostoituminen systemaattisena toiminta-
mallina on vahvistunut vasta muutaman viime vuoden aikana sekä tutkimuksen että asiantuntijatoimin-
nan kohdalla. Keskeisenä haasteena mainitaan se, miten esimerkiksi uusien ja nousevien lajien asiantun-
tijapalveluihin liittyvää osaamista voitaisiin tulevaisuudessa vahvistaa.

4.4. KIHUn vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä tiedon 
levittämisen tavat

KIHUn toimintaan liittyviä havaintoja voidaan analysoida kolmen teeman kautta.

1. KIHUn toimintatavat kumppanuuksissa ja niiden hallinta (eli KIHUn organisaation määrittelemät 
tai mieltämät tavat kumppanuuksiin)

2. KIHUn vuorovaikutuksen ja kohdennetun viestinnän keinot suhteessa keskeisiin sidosryhmiin ja 
asiakkaisiin eri projekteissa

3. KIHUn viestintä ja vuorovaikutus laajalle yleisölle.
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Toimintatavat kumppanuuksien hallinnassa

KIHU on määrittänyt keskeisiä kumppaneitaan eri aikana eri tavoin. Ennen nykyistä strategiaa kumppa-
nuudet ovat määrittyneet usein johdon ja keskeisten asiantuntijoiden kiinnostusten mukaisesti. Tällä 
hetkellä osaamisohjelma määrittää merkittävästi myös keskeisiä kumppaneita. Osaa kumppanuuksista 
hallitaan kumppanuussopimuksilla. Osaamisohjelman katsotaan vahvistavan kumppanuustoimintaa. 
KIHU on myös nimennyt vastuuhenkilöitä tietyille aihealueille, mikä jatkossa helpottaa tätä työtä.

Haastatteluissa keskeisten kumppaneiden ja sidosryhmien näkemys yhteistyöstä KIHUn kanssa on erittäin 
myönteinen. KIHUn nähdään olevan vahva yhteistoiminnassa ”sisärenkaassa” eli sellaisten avaintoimijoi-
den kanssa, joiden kanssa yhteistyötä on määritelty. Tällaisia avaintoimijoita ovat esimerkiksi Olympia-
komitea ja keskeiset lajiliitot. Sama havainto pätee pääasiassa keskeisiin kumppaneihin, joiden kanssa 
tehdään huippu-urheilun T&K-toiminnan yhteistyötä. Näitä ovat muiden muassa valmennuskeskukset 
ja akatemiat. Useissa haastatteluissa korostetaan, että osaamisohjelman kautta kumppanuusajattelu on 
tiivistynyt vasta muutaman viimeisen vuoden aikana.

”Me toivottiin, että KIHU lähtisi viemään eteenpäin yhteistyötä, nyt uuden osaamisalan 
kohdalla, jonka KIHU ottaa vastuulleen, niin ehkä se lähtee, mutta 5 vuotta on nukuttu. … 
Nyt me on tehty sitä yhteistyötä, jota olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta. Henkilöläh-
töistä. Kun on oikea henkilö niin yhteistyö toimii.” (arvioinnissa haastateltu sidosryhmä)

Yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa suuremmat linjat sovitaan johdon toimesta ja käytännön vuorovai-
kutus toteutetaan asiantuntijatasolla projekteissa yhdessä valmentajien, urheilijoiden tai tutkimuksen 
kohteiden kanssa. Muutamissa haastatteluissa korostuvat tämän toimintamallin haasteet. Toimintamal-
lissa mahdolliset yhteydenotot kumppanuuksien käynnistämisestä täytyy aina käyttää johdolla hyväksyt-
tävänä, jolloin asiantuntijoiden autonomia tai tiimien merkitys kaventuvat. Toisaalta monet kumppanit 
korostavat haastatteluissaan sitä, että kumppanuus on nyt systemaattisempaa ja vähentää mahdollista 
henkilöriippuvaisuutta. Puutteita kuitenkin vielä on.

”Yhteistyön toimimisesta hyvät pisteet. Tästä KIHUlta puuttuu strategia. Sisäinen organisoi-
tuminen on vielä vaiheessa ja se on vasta startti verkostojohtamiselle. Verkostojohtamisen 
strategia puuttuu vielä. Suomalainen huippu-urheilu on kasvanut verkostoksi 2010-luvulla. 

Aiemmin toimittiin yksittäisen lajin kanssa siiloissa. Se aika on nyt takana.” (arvioinnissa 
haastateltu sidosryhmä)

Kumppanuuksien kehittäminen huippu-urheilun kentän ulkopuolelle esimerkiksi muiden korkeakoulujen, 
urheiluteknologia-alan innovaattoreiden tai yritysten kanssa on ollut vähäistä. Tämä näkyy hyvin henki-
löstökyselyn vastauksissa. Viiteryhmistä riippumatta yritysyhteistyö, yhteistyö muiden potentiaalisten 
T&K-toimintaa tukevien tahojen kanssa, nähdään puutteelliseksi. Toki useissa haastatteluissa tunniste-
taan KIHUn rajalliset resurssit tähän laajempaan toimintaan.

Vuorovaikutuksen ja kohdennetun viestinnän keinot tutkimuksissa ja hankkeissa

KIHUn tutkimuksellisista ja selvityksellisistä hankkeista syntyy joko artikkeleita (käsitelty aiemmin) tai 
raportteja. Viestinnän keinoina näihin kytkeytyvät tyypillisesti seminaarit tai webinaarit. Projektissa mu-
kana olleet sidosryhmät ovat usein kohdennetun viestinnän kohteena. Näihin projekteihin voi kohdistua 
sisällön tuottaminen myös yleisjulkaisuihin. Osa haastateltavista kokee, että jotkin seminaarit ja tieteel-
liset julkaisut ”elävät vähän omaa elämäänsä” eivätkä aina kiinnity suoraan tiettyyn käytännön hankkee-
seen tai projektiin. Tutkimusprojekteissa yhteistyö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 
kanssa on tiivistä esimerkiksi tutkimushankkeiden yhteistoteutuksen tai opinnäytetöiden puitteissa.

”Vähintään antaisin hyvän arvosanan. Tiedon välityksen asiantuntijoita on. Se on asia jota 
aina voi kehittää. Mun mielestäni hyviä esimerkkejä ovat lajiryhmäkokonaisuudet (vaikka 
kestävyyslajit, joissa on omia seminaareja). Näyttää että niitä luentoja, joita niissä on pi-

detty, mutta varmaan kymmenissä tuhansissa on ne lataukset …” (arvioinnissa haastateltu 
sidosryhmä)
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Valmennuksen tuessa tai asiantuntijapalvelutoiminnassa valmentaja-urheilija-parille tieto välittyy suo-
raan käytännön projekteissa tai testaustoiminnassa. Haastatellut urheilijat kokivat saaneensa palautetta 
kohtuullisen hyvin aina heti suoraan kyseisessä projektissa, minkä he näkivät tärkeäksi. Vastaavasti ver-
rattuna johonkin toiseen kokemukseen muista T&K-toimijoista tämä palaute oli nopeampaa.

Suurin yksittäinen puute, joka haastatteluissa tunnistetaan sekä KIHUn asiantuntijoiden että sidosryhmi-
en taholta, liittyy tiedon meta-analyysitoimintaan tai hyvien käytäntöjen levittämiseen. Tähän odotuk-
seen liittyviä toimenpiteitä KIHU on tehnyt. Esimerkiksi vuonna 2018 aloitetun sopnet.fi-sivuston käyttöä 
on kehitetty, ja KIHUlta on ollut mahdollista hankkia tähän Saksan IAT:n ylläpitämään huippu-urheilun 
tutkimustietokantaan lisenssejä. Niitä on hankittu jonkin verran (esim. 42 lisenssiä vuonna 2019), mutta 
haastattelujen perusteella tietokannan käyttö vaatii tiettyä osaamista. Sidosryhmät odottavatkin vahvem-
min valmiiksi prosessoitua tietoa tai jotain sellaista, johon nykyiset tietokannat tai välineet eivät vastaa. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että KIHU koostaisi ja popularisoisi tietoa tieteellisistä artikkeleista ja välittäisi sitä 
kentälle kaivatuista painopisteistä.

”En tiedä yhtään sellaista että urheilija/valmentaja-pari olisi suoraan saanut tällaista tie-
toa, me ollaan pari kertaa laitettu pyyntöä tällaisesta mutta ei ole koskaan saatu mitään, 

voi olla, että he ovat määritelleet, ettei kuulu heille.” (arvioinnissa haastateltu sidosryhmä)

KIHUn viestintä ja vuorovaikutus laajalle yleisölle

KIHU on arviointihetkellä uudistanut viestintäsuunnitelmaansa ja pyrkinyt vahvistamaan laajempaa 
ulkoista viestintäänsä. KIHUn viestinnän keinoja ovat www-sivut, sosiaalinen media (Facebook, Twitter 
ja Instagram), blogi ja kerran kuussa julkaistava podcast. KIHU ylläpitää urheilututkimus.fi-sivustoa ja val-
mennustaito.info-sivua. Uutena viestinnän toimenpiteenä aloitettiin pääasiassa huippuvaiheen asiantun-
tijatoiminnasta kertovien Behind the Scenes (BTS) -videoiden tuottaminen. Näiden videoiden ideana oli 
tuoda esille KIHUn asiantuntijoiden ja tukijoiden usein aika näkymätöntä työtä eri lajien valmennuksen 
tukena ja kehitystyön taustalla. BTS-videoita tehtiin vuoden 2019 aikana seitsemästä eri lajista. (KIHU 
2019)

KIHUn omissa haastatteluissa korostuu, että sosiaalista mediaa ja www-sivuja on lähdetty aktiivisem-
min kehittämään viime vuosina ja eri viestintävälineitä on otettu käyttöön pikkuhiljaa. Omien arvioiden 
mukaan viestinnän tasossa tai laajuudessa kuitenkin jäädään tavoitteiden alle ainakin silloin, kun tasoa 
verrataan muihin vastaavan kokoluokan tutkimuslaitoksiin.

KIHUn ulkopuolisten sidosryhmien näkökulmasta viestinnän kanavat ovat hyvät ja monipuoliset silloin, 
kun tietää mistä niitä etsiä, mutta niitä ei tunneta kovinkaan paljon. Haastateltavista lajiliitoista muu-
tamat huomauttavat, että joskus kyse on siitä, miten liitot itse tarttuvat johonkin kehittämisasiaan ja 
etsivät tietoa, ja on epärealistista olettaa, että KIHU voi jokaisessa sisällössä olla aktiivinen. KIHUn ja 
sidosryhmien haastatteluissa korostuukin, että suoraan valmentautumisen ja urheilun tueksi paras ja 
nopein viestintätapa on suora kommunikointi valmennuspäälliköiden tai keskeisten valmentajien kanssa. 
Haastattelujen perusteella tämä vuorovaikutus toimii käytännön hankkeissa mutta on jonkin verran 
henkilöriippuvaista.

Kumppanuuksien hyödyntäminen erilaisissa viestinnän toimenpiteissä nähdään vielä puutteelliseksi. 
Esimerkiksi valmennuskeskuksissa luodaan sisältöjä, videoita tai webinaareja, joita KIHU voisi hyödyntää 
ja päinvastoin. 

4.5. KIHUn tuloksellisuus ja vaikutus valituilla painopistealueilla

KIHUlla ei ole selkeitä tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareita. KIHU ei ole strategiassaan esittänyt 
seurattavia tavoitteita eikä mittareita toiminnalleen. Tosiasiallinen tavoitteenasettelu muodostuu 
Osaamisohjelman ja käytännön työn tekemisen kautta. KIHUn strategia on luonteeltaan ennen muuta 
periaateasiakirja, joka kuvaa toiminnan suuntaamista ja fokusalueita. Strategiassa ei määritellä erikseen 
seurattavia tavoitteita, toimenpiteitä tai strategisia hankkeita, eikä strategian toteutumisen seurannalle 
ole prosessia.
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KIHU ei ole seurannut eikä raportoinut toimintansa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tällaista seurantaa 
ei ole ollut myöskään osana KIHUn OKM:ltä saamaa yleisavustusta. Valtionavustuslain mukaan ”Valtiona-
puviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta 
ja tarkoituksenmukaisuutta”. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilaustyönä teettänyt erillisiä selvityksiä tai 
muuta huippu-urheilun kehittämistä palvelevaa tiedon tuotantoa. Näiden lisäksi KIHU vastaa huippu-ur-
heilun seurannasta ja arvioinnista Olympiakomitean kanssa sovitun viitekehyksen mukaisesti. Tavoiteoh-
jaukseen ei liity varsinaista tavoitteenasettelua (ks. luku 5).

Suurimmalle osalle haastatelluista oli vaikeaa tunnistaa KIHUn tuloksia tai vaikutuksia. Tämä johtuu 
ennen muuta KIHUn toiminnan välillisestä luonteesta: KIHU on osa huippu-urheilun kokonaisuutta, ja 
sidosryhmien on vaikea hahmottaa KIHUn vaikutuksia omana irrallisena toimintana.

Eri sidosryhmien näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikutuksia pitäisi mitata, vaihtelevat merkit-
tävästi. KIHUn strategian mukaan KIHU on kiinteä osa huippu-urheilun edistämistä ja siten sen tulokset ja 
vaikutukset palautuvat siihen, miten huippu-urheilun tuloksellisuutta mitataan, eikä KIHUn toimintaa voi 
arvioida ja tarkastella irrallaan tästä järjestelmästä.

Liitteessä 2 on kuvattu KIHUn toimintakertomusten pohjalta toiminnan painottumista eri teemoihin eri 
vuosina. Taulukosta havaitaan, että KIHUn keskeiset tulokset ovat usein tiedon tuottamista (tutkimuksel-
linen toiminta) tai urheilijan tukemista jossakin lajissa (asiantuntijatoiminta). Osa haastatelluista katsoi 
asiaa ”ostopalveluasiakkaan” näkökulmasta. Näissä keskeistä on oman rahoituksen hankkimiseen liittyvä 
paradoksi. Haastateltavat mainitsevat, että kysyntää olisi entistä enemmän. Samalla tiedostetaan odotus 
KIHUn oman rahoituksen osuuden kasvattamisesta, ja KIHUn omissa haastatteluissa havaitaan, että siinä 
ei aina ole onnistuttu.

Koska odotukset KIHUn tuloksista ja vaikutuksista vaihtelevat ”tiedontuotannosta mitaleihin”, kuvataan 
näitä kahta KIHUn historiassa esiintynyttä odotusta tässä lyhyesti arviointiaineistossa esiintyvien näkö-
kulmien kautta. Arvioinnissa ei siis ole mahdollista luoda teoriaperusteiselle arvioinnille tyypillistä KIHUn 
odotettua vaikutuslogiikkaa, sillä tavoitteiden puuttumisen ja ristiriitaisten odotusten vuoksi sellaista ei 
voida käytännössä tehdä, vaikka sellaisen laatiminen voisi jatkossa helpottaa KIHUn tavoitteiden asetta-
mista ja tuloksellisuuden seurantaa.

Näkökulma 1: Tiedon tuottaja

Omissa toimintakertomuksissaan KIHU on kuvannut aktiivisuuttaan tiedon tuottajana esimerkiksi luen-
tojen kautta. Näitä oli esimerkiksi vuonna 2019 tieteellisissä kongresseissa 14. Lisäksi KIHU toteutti 71 
urheiluun ja valmennukseen liittyvää luentoa sekä muita luentoja 41. Tavoiteohjausta varten KIHU seuraa 
myös vertaisarvioitujen artikkelien Impact Factoreita (liite 3 vuosilta 2018–2019), ja näiden artikkelien 
Impact Factor on yleensä hyvä (n. 1–3) ja muutamissa keskimääräinen tai erinomainen (alle 1 tai yli 10). 
Suurin osa haastatelluista ei näe tätä kuitenkaan keskeisenä mittarina. Kuvassa 12 on esitetty KIHUn 
julkaisemien vertaisarvioitujen artikkelien määrä eri vuosilta, mutta kuten todettua, tämän voi nähdä 
olevan KIHUn tutkimustoiminnan sivutuote tai henkilöstön osaamisen kehittämisen mittari.
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Kuva 11. KIHUssa julkaistujen vertaisarvioitujen artikkelien määrät

Kansainväliset yhteydet näkyvät jonkin verran artikkelien kanssakirjoittajissa, kuten kuvasta 12 voidaan 
nähdä.
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Kuva 12. KIHUn vertaisarvioitujen artikkelien yhteiskirjoittajien taustaorganisaatioita

Kuvassa 13 on vertailtu KIHUn vertaisarvioitujen julkaisujen määrää vuosina 2015–2021 liikuntalääke-
tieteen keskuksiin, joilla kaikilla on jonkinlaisia T&K-vastuita. Vertailuun on valittu keskusten vertaisar-
vioidut artikkelit, jotka on joko kerätty toimijoiden verkkosivuilta (KuLTu, ODL, KIHU) tai saatu suoraan 
keskuksilta (HULA, TaULA ja PNK). Vertailuun on laskettu vertaisarvioitujen artikkelien kokonaismäärät 
sekä keskiarvot per vuosi.
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Tässä on muistettava, että KIHUa ei rahoiteta enää samalta avustusmomentilta kuin muita liikuntalää-
ketieteen keskuksia. Kuvasta kuitenkin nähdään, että julkaisutoiminta on volyymiltaan samankaltaisten 
organisaatioiden tasolla.

Kuva 13. Vertaisarvioitujen artikkelien vertailua KIHUn ja liikuntalääketieteen keskusten (eli “Vanhan 
KIHUn” vertailuryhmän) välillä

KESKIARVO (PER VUOSI)KOKONAISMÄÄRÄ YHTEENSÄ 2015-2021

Paavo Nurmi keskus ( PNK) 191 27

Kuopion liikuntalääketieteen 
tutkimuslaitos (KuLTu) 146 24

Tampereen Urheilulääkäriasema 
(TaULA) 97 20

Oulun Diakonissalaitos (ODL) 79 11

Kilpa- ja huippu urheilun 
tutkimuskeskus (KIHU) 67 10

Helsingin Urheilulääkäriasema 
(HULA) 43 7

Jos KIHUa ajatellaan tutkimuslaitoksena tai ”tiedontuottajana”, koetaan haastatteluissa KIHUn jääneen 
tutkimustoiminnassa jälkeen muista toimijoista. Ne lajit, jotka eivät ole KIHUn kanssa tiiviissä yhteistyös-
sä, kokevat helpommin haastatteluissa, että KIHU ei ole saavuttanut merkittäviä tuloksia tai vaikutuksia. 
KIHUn yksi keskeisistä haasteista on teknologian kehityksen seuraaminen ja innovaatiotoiminta. Toimin-
takertomuksissa ja haastatteluissa nähdäänkin, että tällä osa-alueella resursseja on lopulta ollut käytössä 
vähän.

KIHUn yhteiskunnallisen tiedon tuottamisessa ja muun kuin valmennuksen ytimessä oleviin tietotarpei-
siin reagoinnissa KIHUlla nähdään olevan tulevaisuudessakin kysyntää. 

Näkökulma 2: Urheilumenestys

Toinen KIHUn itse esiin nostama teema on ollut KIHUn yhteistyölajien ja -urheilijoiden menestys. Esimer-
kiksi vuoden 2019 toimintakertomuksessa vedetään yhteen vuoden 2019 EM- ja MM-mitalien saldoa, 
joka oli yhteistyölajeissa 5 kultaa, 4 hopeaa ja 7 pronssia. KIHU seuraa mitaleita lajeittain. Vastaavaa 
seurantaa on tehty myös muina vuosina jokaisen yhteistyölajin kohdalla. Vastaavaa seurantakäytäntöä ei 
esimerkiksi vertailumaissa ole, sillä suoraan KIHUn kaltaista organisaatiota ei voida tunnistaa. Myös väite 
suorasta kontribuutiosta mitalien saavuttamiseen nähdään useissa haastatteluissa ongelmallisena. 

Useat haastateltavat näkevät mitalimenestyksen kuitenkin vain välilliseksi tulokseksi ja korostavatkin, 
että yhteistyölajien valmentajien ja urheilijoiden palaute ja kokemus KIHUn merkityksestä kehityksen 
apuna olisi varsinaista mitalitulosta välittömämpi mittari tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamises-
sa.

Näkökulma 3: KIHUn merkitys (kontribuutio) keskeisillä osa-alueilla

Arvioinnin näkökulmasta KIHUn keskeinen tuloksellisuus liittyy sen merkityksen (eli kontribuution) koke-
miseen sen keskeisillä osa-alueilla. Arviointi on toteutettu muutoshetkellä, jolloin toimintaa on ryhdytty 
jo muuttamaan kohti uutta strategiaa, ja uusi strategia on julkaistu arviointiraportin kirjoittamishetkellä. 
Tämän vuoksi merkityksiä käsitellään tässä aineistolähtöisesti. On kuitenkin syytä huomata, että lähes 
kaikille sidosryhmille tuotti vaikeuksia tunnistaa, mikä on KIHUn tuloksellisuus tai vaikutus. Kun tämä 
yhdistetään siihen, että sen enempää KIHUlla itsellään kuin Olympiakomitealla ei ole käytössä tulokselli-
suuden tai vaikutuksen mittareita, voidaan esittää ainoastaan yksittäisiä haastattelujen kautta esiin nos-
tettuja esimerkkejä toiminnan koetusta tuloksellisuudesta. Tästä huolimatta toiminta koettiin valtaosassa 
haastatteluista tärkeäksi ja tuloksekkaaksi erityisesti KIHUn keskeisillä osaamisalueilla.

Useat haastatelluista kuvaavat KIHUn eri sisältöjen tai painopisteiden kautta toteutuneina saavutuksina 
tai tuloksina muun muassa seuraavia:
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• Tiedon tuottaminen päätöksenteon ja rakenteiden tueksi (yhteiskuntatieteet, huippu-urheilun 
tietopohjan kokoaminen)

• Tietoa valikoitujen lajien tueksi ja valikoitujen lajien harjoitteluprosessien kehittyminen (esim. 
hiihto, keihäänheitto, lentopallo)

• Training Room- konseptin rakentaminen lajien tarpeisiin. Konseptissa yhdistyvät tieteellinen työ ja 
käytännön tieto

• Tiedon tuottaminen kilpailusuorituksista tai peleistä kyseisten lajien (tai joukkueiden) tarpeisiin 
testauksen ja pelianalyysien kautta (kaksi useimmin mainittua toimintokategoriaa)

• Hapenoton ja fysiologisen tietämyksen vahvistuminen valikoiduissa lajeissa
• Sellaisen urheilun taustateemoja koskevan tiedon tuotannon ylläpito, joka jäisi muuten urheilujär-

jestelmässä sivuun: esimerkiksi urheiluseurojen toiminta ja seurojen toiminnan tutkimus
• Osallistuvan asiantuntijatoiminnan kehitys ja onnistuneet ostopalveluprojektit, joilla osataan 

täydentää lajiliittojen osaamiskapeikkoja
• Huippu-urheilun seuranta ja arviointitehtävä nähdään tärkeäksi osaksi KIHUn ja Olympiakomitean 

välistä yhteistyötä. Tässä KIHUlla on keskeinen rooli. Huippu-urheilustrategian seurantaa toteute-
taan pääosin KIHUn ja HUY:n kehittämän urheilijan pulssi -urheilijarekisterin kautta. Pulssiin koo-
taan joka vuosi tietoja HUY:n tukiurheilijoista, heidän valmentajistaan sekä lajien huippu-urhei-
lutoimijoista ja -toiminnasta. Muita tietolähteitä ovat muun muassa KIHUn ylläpitämä lajiliittojen 
seurantakortti, akatemiapulssi ja HUY:n menestysennusteseuranta. Lisäksi Suomen urheilumuse-
on tietopalvelu tuottaa systemaattisesti tietoa suomalaisten urheilijoiden menestyksestä, ja huip-
pu-urheiluun liittyvää tietoa kootaan myös liikuntajärjestöjen valtionavustusprosessin yhteydessä.

Haastatelluista ne tahot, jotka eivät varsinaisesti ole hyödyntäneet KIHUa tai eivät kuulu sen painopiste-
lajeihin, eivät luonnollisestikaan näe KIHUlla olleen kovin suurta vaikutusta muuten kuin tiettyjen lajien 
menestykseen joltain osin.

Eri haastattelu- ja kyselyaineistojen keskeisiä havaintoja on vedetty yhteen vielä strategiakauden 2017–
2020 mukaisten painopisteiden kautta alla olevaan taulukkoon (Taulukko 3). On kuitenkin muistettava, 
että tietyt painopisteet ovat tulleet KIHUn toimintaan vasta viime vuosina (Urheilun toimintaympäristöt 
sekä Innovaatiot ja uudet teknologiat). Toimintakertomusten tiivistelmästä (ks. liite 2) käyvät tarkemmin 
ilmi toiminnan painopisteet eri vuosina.

Taulukko 3. Havaintoja KIHUn keskeisistä tuloksista painopisteittäin

PAINOPISTE (VUOSIEN 2017–2020 
STRATEGIAN MUKAAN)

KESKEISET ARVIOINTIHAVAINNOT

Harjoittelu ja seuranta • Harjoittelun ja seurannan asiantuntijapalvelut sekä tuotettu tieto ovat 
tukeneet urheilijoita, joihin tämä työ on kohdistunut. Haastatteluissa 
kaivataan entistä proaktiivisempaa otetta osa-alueen toimintamallien 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kilpasuorituksen ja pelin kehittämi-
nen

• Kilpasuoritusten ja pelien kehittämiseen liittyvät analyysit on koettu 
hyviksi ja lisäarvoa tuottaviksi yhteistyölajien ja kuultujen urheilijoiden 
kesken silloin, kun niitä on hyödynnetty. Määrällisesti näitä odotetaan 
entistä enemmän, ja kysyntää tällä osa-alueella olisi nykyistä laajemmin 
eri lajien joukossa.

Lasten ja nuorten urheilu • KIHU on tällä osa-alueella ollut pääasiassa tiedon tuottaja. Painopistee-
seen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia.

Urheilun toimintaympäristöt • Yhteistyö urheilun toimintaympäristöjen kanssa on viime vuosien aikana 
lähtenyt kehittymään. Aineistossa on sekä hyviä esimerkkejä luennoista, 
yhteishankkeista ja oppimisesta että paljon odotuksia tulevasta yhteis-
työstä.

Urheilijan terveydenhuolto • KIHU on toteuttanut sille asetetut tehtävät, ja lääkärit ovat toimineet 
aktiivisesti lääketieteellisessä tutkimustoiminnassa ja verkostoitumisessa. 
Palaute on positiivista.

Innovaatiot ja uudet teknologiat • KIHU on toteuttanut yksittäisiä hankkeita tällä alueella ja kehittänyt 
joitakin teknologisia ratkaisuja. Resurssit nähdään eri toimijoiden näkö-
kulmista pieniksi, ja tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi odotuksiin 
tai kansainväliseen kehitykseen nähden. Tämän osa-alueen suhteellisen 
painoarvon katsotaan jatkossa korostuvan.



53

4.6. KIHUn toiminta ja läpileikkaavien periaatteiden toteutuminen

Arvioinnissa läpileikkaavia teemoja olivat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja kansainvälisyys. 
Teemoja käsiteltiin haastatteluissa, KIHUn strategioiden ja keskeisten dokumenttien analyysin avulla sekä 
KIHUn henkilöstökyselyssä.

Tähän osakokonaisuuteen on arvioinnissa hyvin vähän havaintoja. Yleensä haastateltujen tahojen oli 
vaikea tunnistaa minkään edellä kuvatun periaatteen tosiasiallista merkitystä KIHUn toiminnassa. Tämä 
kuvastaa hyvin sitä tosiseikkaa, että esimerkiksi toiminnalliseen yhdenvertaisuuteen tai kestävään kehi-
tykseen ei ole huippu-urheilussa kiinnitetty merkittävästi huomiota. Toisaalta henkilöstökyselyn vastaus-
ten mukaan näiden periaatteiden koettiin olevan KIHUssa arkipäivää.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat eivät nouse strategiassa esille. KIHUn strategiassa ei ole erik-
seen mainintaa mistään tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvästä teemasta, eivätkä tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden teemat nouse KIHUn toiminnassa erityisinä painopisteinä esille.

KIHUn henkilöstökyselyn avovastaukissa korostui näkökulma siitä, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistäminen keskittyy KIHUn sisäiseen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, mutta toimintaan liittyviä 
näkemyksiä ei esitetty.  Vastauksista kuvastuu se, että periaatteiden koetaan olevan jotenkin toiminnan 
taustalla.

”Tämä (yhdenvertaisuus) ollut meillä aina ja toteutuu ainakin käytännön toiminnassa. Mei-
dän toiminnassa tasa-arvo on tosi selvää meidän asioissa. Vammaisurheilu koitettu pitää 

vielä erikseen mukana.” (Henkilöstökyselyn vastaaja)

“Nämä on teemoja, jotka nousevat strategiassa. Sisäisessä johtamisessa tunnistettuja 
arvoja ja ne näkyvät toiminnassa. 

Vammaisurheilun osalta en näe juurikaan eroja kohdistuuko meidän toiminta vammatto-
mien urheiluun tai paraurheiluun.” (Henkilöstökyselyn vastaaja)

Yli puolet haastatelluista tahoista näki KIHUn huomioivan yhdenvertaisuuden periaatteena omassa 
toiminnassaan. Periaate näkyy haastateltavien mukaan parhaiten paraurheilun huomioimisessa toimin-
nassa. Haastateltujen paraurheilijoiden näkemyksissä korostuvat positiiviset havainnot KIHUn toimin-
nasta (toiminnot, toimintatavat, palautteenannon mekanismit jne.), mutta paraurheilua kehittävät tahot 
näkevät, että panostuksia paraurheiluun tulisi vieläkin kasvattaa. Haastattelujen perusteella KIHUn tilat 
ja välineet mahdollistavat paraurheilijoiden testaamisen ja tilat ovat esteettömät. Paraurheilun osalta 
haastatteluissa nostetaan esiin lisäksi vielä hyödyntämättömät mahdollisuudet uusien teknologioiden ja 
materiaalien hyödyntämisessä osana paraurheilun edistämistä.

KIHUn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan yleiset yhdenvertaisuuteen liittyvät peri-
aatteet:

• KIHUn koko henkilöstöstä 35 prosenttia on naisia (31.8.2020). Miesvoittoisuus johtunee pääosin 
siitä, että huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoimintaan on yleisesti hakeutunut enemmän 
miehiä.

• Vuoden 2020 tilanteessa ylemmällä tasolla (johtavat asiantuntijat ja erikoistutkijat) naisten palkka 
on jäljessä miesten palkasta. Tämä johtuu pääasiallisesti johtavien asiantuntijoiden (pääsääntöi-
sesti miehiä historiallisena perintönä) korkeammasta palkan vaatiosan pistemäärästä kuin erikois-
tutkijoilla (enemmistö naisia). Osaamisen pisteytyksessä prosentuaalinen ero on hieman pienem-
pi, mutta ei merkittävästi. Osaamisen pisteytystä on vaikea arvioida absoluuttisesti, etenkin eri 
esihenkilöiden välillä, mutta kesällä 2020 tehdyn organisaatiouudistuksen seurauksena pisteytystä 
tekee selvästi pienempi esihenkilöiden joukko. Tämän uskotaan yhtenäistävän osaamisen pistey-
tystä.

• KIHUn henkilökunnan työpaikkaetuudet koskevat tasapuolisesti kaikkia KIHUun koko- tai osa-ai-
kaisessa (vähintään 20 h/vko) työsuhteessa olevia henkilöitä.
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• Henkilöstön rekrytoinnissa pyritään valitsemaan sekä naisia että miehiä haastatteluun kuitenkin 
pitäen kiinni siitä, että haastatteluun valitaan parhaat hakijat. Henkilökunnan kierto on vähäistä, 
joten haastatteluiden lukumäärä on vähäinen.

Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta KIHU seuraa naisten ja miesten palkkaustilannetta sekä henki-
lökunnan ikäjakaumaa ja roolitusta. KIHUn palkkausta ja palkkausjärjestelmää säätelevät kunkin alan 
työ- ja virkaehtosopimukset. KIHUssa sovelletaan Valtion virka- ja työehtosopimusta, joka antaa raamit 
palkoille ja palkankorotuksille, työajalle, lomakorvauksille ja matkakorvauksille. KIHUssa otettiin vuoden 
2018 alusta käyttöön palkkausjärjestelmä, jossa palkkaus perustuu 1. työn/toimenkuvan vaativuusteki-
jöihin (70 %) ja 2. henkilökohtaiseen osaamiseen ja työssä suoriutumiseen (30 %). Palkkoja korotetaan 
vuosittain työmarkkinalaitoksen ja pääsopijapuolien neuvotteleman sopimuksen mukaisesti, ja korotuk-
siin sisältyvät myös virastoerät, joiden tarkoituksena on muun muassa parantaa naisten ja miesten välistä 
palkkatasa-arvoa. (KIHU 2020)

KIHUlla ei ole ollut erikseen esimerkiksi naisurheiluprojekteja. Urheilijat, jotka osallistuvat KIHUn pro-
jekteihin ja toimivat KIHUn toiminnassa, määräytyvät lajivalintaprosessin kautta, jolloin haastattelujen 
mukaan huippu-urheilun ja lajivalinnan logiikka määrittävät KIHUn toiminnan kohdentumista erilaisten 
läpileikkaavien periaatteiden asemasta. KIHUn toiminnan kohdentumista ei seurata systemaattisesti su-
kupuolittain (eikä esimerkiksi paralajien osalta kovin tarkasti erikseen). Tätä on luonnehdittu tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmassa seuraavasti:

”KIHU toteuttaa asiantuntijatoimintaa pääosin Suomen Olympiakomitean nimeämille 
tukiurheilijoille ja kärkilajeille. Näissä kategorioissa KIHU ei valitse toimintamme piirissä 
olevia urheilijoita, vaan asiantuntijatoimintamme on vapaasti saatavilla kaikille ko. ryh-

mään kuuluville. Toimintamme piirissä ovat naiset ja miehet mm. hiihtomaajoukkueessa, 
ampumahiihtomaajoukkueessa, yleisurheilujoukkueessa, ammunnassa ja purjehduksessa 
muutama laji mainitaksemme. Tietenkin on lajeja, joissa on vain yhden sukupuolen edus-

tajia toimintamme piirissä. Tämä johtuu siitä, että vastakkaisen sukupuolen edustajat eivät 
ole nousseet kansainvälisesti sellaiselle tasolle, että he olisivat päässeet Olympiakomitean 

tukiurheilijoiden joukkoon.” (Mainittu suunnitelma, s. 6)

KIHU ei siis aktiivisesti ole seurannut yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuteen 
tai tasa-arvoon liittyviä käsitteitä ei esiinny KIHUn uudistuneessa strategiassa. 

Lisäksi haastatteluissa ja KIHUn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että tutkimus- ja 
kehitysrahoituksen määrärahat ovat hyvin rajallisia Suomessa. Tällöin useissa tutkimusasetelmissa tutkit-
taviksi valitaan vain jompaakumpaa sukupuolta olevia henkilöitä sukupuolivaikutusten kontrolloimiseksi. 
KIHUn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan toisaalta useissa asetelmissa ei ole syytä 
olettaa, että tutkittavien sukupuolella olisi vaikutusta tulosten soveltamiseen. Näin ollen systemaattinen 
tasa-arvon toteuttaminen tutkittavia valittaessa ei useinkaan ole KIHUn näkemyksen mukaan mahdollista 
eikä mielekästä.

Toisaalta liikuntatutkijoiden piiristä on esitetty, että liikunnasta ja huippu-urheilusta tarvitaan monipuo-
lisempaa tutkimusta, kuten enemmän naisiin kohdentuvaa tutkimusta. Tämä on tärkeää, sillä tähän asti 
tutkimukset esimerkiksi harjoitteluun liittyen perustuvat lähinnä miehillä tehtyihin tutkimuksiin ja että 
tämän pohjalta voidaan päätyä esittämään molempia sukupuolia koskevia johtopäätöksiä ja suosituk-
sia.41 Käytännön projektitoiminnassa KIHUn asiantuntijoiden haastattelujen perusteella sukupuolinäkö-
kulma kuitenkin huomioidaan tästä edellä kuvatusta näkökulmasta, vaikka sitä ei ole erikseen raportoitu 
vuosikertomuksissa tai mainita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Tasa-arvon osalta muutamissa haastatteluissa analysoidaan alueellista tasa-arvoa, jossa KIHUn toimin-
nan nähdään olevan liiaksi Jyväskylä-keskeistä. Liikunnan toimintaympäristön kanssa tehtävä aktiivinen 
yhteistyö, jossa KIHUn toiminta jalkautuisi vielä nykyistä vahvemmin esimerkiksi valmennuskeskuksiin, 
parantaisi tätä alueellista saavutettavuutta.

41 Lisää lähteitä ja näkökulmia on mm. seuraavassa podcastissa: https://areena.yle.fi/audio/1-50748410

Henkilöstökyselyssä ja henkilöstön haastatteluissa korostuukin, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteu-
tuvat KIHUn toiminnassa erityisesti arkipäivän työssä, vaikka niitä ei tuoda korostetusti esiin. Henkilös-

https://areena.yle.fi/audio/1-50748410
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tökyselyn avovastauksissa korostettiin, että yhdenvertaisuuden periaate on KIHUn toiminnan taustalla ja 
taka-alalla mutta sitä ei erikseen korosteta. Muutamat henkilöstökyselyyn vastanneista kokivat yhdenver-
taisuuden periaatteiden huomioinnissa haasteita.

KIHUlta odotetaan nykyistä vahvempaa kansainvälisyyttä. Julkaisutoiminnan ja projektien analyysin kaut-
ta löytyy esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä, mutta kansainvälisen toiminnan strategian nähdään 
olevan puutteellinen ja kansainväliseen aktiiviseen verkostoitumiseen tulisi kiinnittää haastattelujen 
mukaan nykyistä enemmän huomiota.

Henkilöstön näkökulmasta osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin ja tutkimushankkeisiin on ny-
kyistä kansainvälisyyttä, samoin erilaisten kansainvälisten vertailujen toteuttaminen.

Ekologisen kestävyyden osalta haastatteluissa otettiin harvoin kantaa. KIHUn toiminnassa joudutaan 
ajoittain matkustamaan. Verkostomaisemmalla toiminnalla ja esimerkiksi testauksen organisoinnilla 
muulla tavoin (esimerkiksi osana toimintaympäristöjä) voitaisiin vähentää matkustamista. KIHUn omassa 
toiminnassa materiaalitehokkuuteen on pyritty kiinnittämään huomiota. Sosiaalisen kestävyyden osalta 
KIHUn työtyytyväisyyden ja työilmapiirin haasteet nostetaan keskeisinä havaintoina esiin, mutta muuten 
teeman merkitystä ei tunnisteta haastatteluissa eikä se käy ilmi KIHUn strategioista tai toimintakerto-
muksista.

KIHUn taloudellisen kestävyyden osalta voidaan havaita, että KIHU on varsin riippuvainen Opetus- ja 
kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta. Henkilöstön palkkakustannusten osuus vaikuttaa siihen, että 
teknologisia toimintaympäristöjä on vaikea toteuttaa. Toimintakertomuksista, toiminnan dokumenteista 
ja haastatteluista löytyy joitakin esimerkkejä ulkoisen rahoituksen hankinnasta. Palveluliiketoiminnan 
painoarvo KIHUn toiminnassa on ollut suhteellisen vähäinen, ja moni kiinnittääkin haastatteluissa huo-
miota siihen, että tähän tulisi panostaa jatkossa. 

4.7. KIHU urheilijan näkökulmasta

Urheilijoita kuultiin sekä ryhmähaastattelujen että akatemiaurheilijoille kohdistetun sähköisen kyselyn 
kautta. Akatemiaurheilijat eivät suoranaisesti ole KIHUn kohderyhmää (eli yhteistyölajien urheilijoita), 
mutta kyselyssä tarjottiin mahdollisuus kuvata KIHUn kaltaiseen toimijaan kohdistuvia odotuksia.

Urheilijakyselyn vastaajat edustivat monipuolisesti eri lajeja. 171 vastaajasta 24 prosenttia on tehnyt 
KIHUn kanssa yhteistyötä. Vastaajista 34 prosenttia kertoi, että ei ole tehnyt yhteistyötä, ja 42 prosenttia 
ei osannut sanoa.

Oletko tehnyt KIHUn kanssa yhteistyötä? (n=171)

En osaa sanoa
42 %

Kyllä
24 %

En
34 %

Kuva 14. Yhteistyö KIHUn kanssa
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Useimmat urheilijakyselyyn vastaajista olivat yleisurheilijoita, pesäpalloilijoita tai jääkiekkoilijoita. Vastaa-
jista noin neljäsosa oli tehnyt yhteistyötä KIHUn kanssa. Näistä vastaajista 37 prosenttia oli yleisurheilijoi-
ta. Tämä kertoo siitä, että kyselyn vastaajien joukossa oli niin sanottua ”KIHUn kohderyhmää”.

Yli kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista on enintään 20-vuotiaita. Kuitenkin KIHUn kanssa yhteistyötä 
tehneet vastaajat olivat keskimäärin vanhempia kuin muut vastaajat. Vastaajista lähes kaksi kolmesta on 
naisia, lähes kaikki ovat vammattomia urheilijoita ja useimmat kilpailevat kansallisella tasolla. (kuvat 15 
ja 16)

Laji

Kaikki vastaajat KIHUn kanssa yhteistyötä tehneet

5 %Hiihtolajit

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Muu

Paini

Pesäpallo

Salibandy

Suunnistus

Uin�

Yleisurheilu

Ikä

Alle 18-v.

18-20

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30+

7 %

5 %
2 %

12 %
10 %

3 %
2 %

7 %
10 %

13 %
5 %

5 %
0 %

4 %
0 %

15 %
12 %

8 %
5 %

5 %
7 %

19 %
37 %

38 %
15 %

31 %
28 %

5 %
10 %

14 %
26 %

5 %
3 %

3 %
8 %

3 %
5 %

1 %
5 %

0% 10% 20% 30% 40%

Kuva 15. Urheilijakyselyn vastaajien laji ja ikä
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Muu tai en halua sanoa

Kumpi seuraavista kuvaa
sinua paremmin?

Vammaton urheilija

Vammaisurheilija

Kilpailetko tällä hetkellä?

Kansallisella tasolla

Kansainvälisellä tasolla

En kummallakaan

Kaikki vastaajat KIHUn kanssa yhteistyötä tehneet

36%
35%

1%
0%

94%
100%

6%
0%

71%
78%

24%
18%

5%
5%

Kuva 16. Urheilijakyselyn vastaajien taustatietoja

Kyselyn kohteena olleet urheilijat tuntevat KIHUn toimintaa huonosti. Kaikista vastaajista vain 9 prosent-
tia kertoi tuntevansa toimintaa erittäin hyvin tai hyvin. Niistäkin urheilijoista, jotka olivat tehneet yhteis-
työtä KIHUn kanssa, alle kolmasosa koki tuntevansa KIHUn toimintaa. 36 prosenttia yhteistyötä tehneistä 
katsoi tuntevansa toimintaa huonosti. (Kuva 17)

37%

3%

39%

33%

16%

35%

7%

23%

2%

8%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Kaikki vastaajat
(n=171)

KIHUn kanssa
yhteistyötä

tehneet (n=41)

Kuinka hyvin koet tuntevasi KIHUn toimintaa? 

1 = En lainkaan, tai hyvin vähän 2 3 4 5 = Eri�äin hyvin

Kuva 17. KIHUn toiminnan tunteminen
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Eniten KIHUn palveluista on käytetty testausta, jota oli käyttänyt melko tai erittäin paljon 34 prosenttia 
yhteistyötä tekevistä vastaajista. Myös valmentautumisen tuen palveluita sekä KIHUn julkaisuja olivat 
käyttäneet monet vastaajista. Sen sijaan ottelu- ja pelianalyyseja, KIHUn järjestämiä tilaisuuksia tai KIHUn 
sosiaalista mediaa oli hyödynnetty vähänlaisesti. (Kuva 18)

Urheilijavaliokuntien ryhmähaastattelujen tulokset vastaavat tätä kokonaiskuvaa. Noin puolet ryhmä-
haastatteluihin osallistuneista oli ylipäätään tehnyt yhteistyötä KIHUn kanssa viime vuosina.

Tarjolla olevista palveluista vastaajat arvioivat erityisesti testauksen hyödyttäneen heitä. Ylipäätään 
urheilijan silmin käytäntöä lähellä olevat palvelut ovat olleet hyödyllisiä. Näihin voivat sisältyä esimer-
kiksi lääkäri- ja laboratoriopalvelut. Hyötyjä on nähty myös tietoisuuden lisäämisestä. Palveluiden osalta 
urheilijoiden mielestä ongelmallista on, että niitä ei tunneta tarpeeksi.

”En oikein tiedä mitä KIHU tarjoaa edes kansallisen tason urheilijalle, joka ei kuulu suureen 
seuraan, joka sitä kautta saisi palveluita hyödynnettyä/tietoa. En osaa hyödyntää palvelui-

ta, kun en niistä tiedä.” (Yleisurheilu)

”Testit on tuonut konkreettista palautetta ja kehityskohteita omatoimiseen harjoitteluun.” 
(Jalkapallo)

”Testaus, lääkäripalvelut, vammojen hoito ja kuntoutus. Enemmän terveitä treenipäiviä.” 
(Suunnistus)

”Testit ja pitkäaikainen raportointi tuo luottamusta tekemiseen.” (Yleisurheilu)

”Tutkimus- ja someaktiivisuus pitävät minut ajan tasalla ajankohtaisista aiheista.”  
(Maastohiihto)

”Olen saanut tehtyä erilaisia tutkimuksia, jotka ovat edesauttaneet ja tukeneet urhei-
lu-uraani. Esimerkiksi ravintoanalyysi ja kehonkoostumusmittaukset ovat olleet hyviä.” 

(Yleisurheilu)

”KIHU on tuottanut hyödyllistä dataa ja analysoinut sitä.” (Yleisurheilu)

”Asiantuntevaa näkemystä harjoittelun eri osa-alueilla. Etenkin arkipäivän harjoittelun 
tueksi saanut apuja esim. fysioterapeutilta.” (Pesäpallo)
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2 3 4 5 = Olen käy�änyt eri�äin paljon

Arvioi missä määrin olet käy�änyt seuraavia
KIHUn palveluita? (n=29)

Kuva 18. KIHUn palveluiden käyttäminen

Urheilijavastaajista noin puolet oli tehnyt yhteistyötä yksittäisissä tapauksissa, 14 prosenttia useita ker-
toja mutta luonteeltaan satunnaisesti ja 38 prosenttia säännöllisesti. Yhteistyön tekemistä vaikeuttaa se, 
että tarjolla olevia palveluita ei tunneta.

”KIHU tarjoaisi/mainostaisi palvelua suoraan urheilijoille. Jollekin joka ei ole aiemmin käyt-
tänyt KIHUn palveluita, niihin hakeutuminen saattaa tuntua esoteeriseltä.” (Yleisurheilija)

”Parempi “mainostus”, jotta urheilija osaa ottaa hyödyn kyseisestä toiminnasta.” (Lentopal-
loilija)

”Lajianalyysia varten kehitetyt työkalut ja menetelmät ovat olleet asianmukaisia, kun niitä 
on käytetty, mutta näitä on hyvin harvoin ollut mahdollisuutta hyödyntää.” (Yleisurheilija)

”Helpommin lähestyttävät palvelut.” (Suunnistus)

Näkemykset KIHUn hyödyllisyydestä jakautuivat. Kukaan vastaajista ei pitänyt tekemäänsä yhteistyötä 
täysin hyödyttömänä, mutta 21 prosenttia antoi hyödyllisyydestä arvosanan 2/5. Melko tai erittäin hyö-
dyllisenä yhteistyötä piti 59 prosenttia yhteistyötä tehneistä vastaajista.

KIHUn toiminta on vastannut odotuksia, jos vastaaja on tehnyt yhteistyötä. Yhteistyötä tehneistä vastaa-
jista 63 prosenttia arvioi toiminnan vastanneen odotuksiaan. Sen sijaan niistä, jotka eivät ainakaan tien-
neet tehneensä yhteistyötä, vain 15 prosenttia arvioi toiminnan vastanneen odotuksia. Näistä vastaajista 
yli 60 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen.
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Urheilijavaliokuntien ryhmähaastatteluissa korostuivat seuraavat kokemukset:

• Urheilijoille testauksen toteutusmallit näyttäytyvät usein ”joku tulee testaamaan” -tyyppisinä 
toimintamalleina ennemmin kuin tarvelähtöisesti ”mitä haluatte testata” -tyyppisinä. Taustalla voi 
toki olla valmennuksen tai lajiliittojen kautta sovittuja testaustapoja. Testaus toteutuu siis valmen-
taja/järjestelmälähtöisesti

• Videointia ja siitä saatavaa suorituspalautetta pidetään erittäin tärkeänä oman suorituksen kan-
nalta (useita esimerkkejä eri lajeista)

• Ravitsemusasioissa tietämys ja tuntemus ei ole vastannut urheilijoiden odotuksia
• Teknisissä ratkaisuissa ja teknologisissa innovaatioissa urheilijoiden mielestä voitaisiin saada vielä 

nykyistä enemmän irti (esimerkiksi reittisimulaatiot)
• Tietyillä paraurheilun aloilla ei ole paljoa tietämystä maailmalla ylipäätään, joten tällöin tietyissä 

paralajeissa voitaisiin saavuttaa suhteellista kilpailuetua verrattuna kilpailijamaihin
• Parhaimmillaan osaamista on siirretty myös KIHUsta lajiin siten, että testausta tai videointia osa-

taan toteuttaa itsekin
• Odotuksia siitä, mitä omassa lajissa on muualla maailmassa tutkittu ja mitä siitä voitaisiin oppia. 

Tähän on luotu työkaluja valmentajille, mutta tieto siitä ei aina tavoita valmentajia tai urheilijoita 
(tai urheilijat eivät tiedä tai tunnista tätä)

• Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen nähdään tärkeäksi. Hyvänä onnistuneena esimerkkinä 
mainitaan hiihto, joka tekee tapauskohtaista kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi tuulitunnelei-
den kohdalla

• Paraurheilun osalta nostettiin esiin, että tarvitaan aktiivisempaa tutkimustyötä paraurheilussa tai 
vammattomien urheilua koskevien tutkimustulosten soveltamisen pohdintaa paraurheiluun

• Vuorovaikutuksen koetaan olevan hyvä, ja yhteistyö toimii ihmiseltä ihmiselle. Yhteyshenkilöt ovat 
usein selvillä. Samalla yhteistyön toivotaan olevan vielä proaktiivisempaa ja toimijoiden helposti 
lähestyttäviä

• Vuorovaikutuksessa testaustilanteet saavat pääsääntöisesti positiivista palautetta. Oma testaush-
istoria ilmeisesti puuttuu

• Joukkuelajien edustajat kiinnittävät huomiota siihen, että tutkimuksesta puuttuu tällä hetkellä sys-
teemianalytiikkaan tai -dynamiikkaan liittyvä tutkimus ja että usein painopiste on biomekaniikassa 
tai pelianalyyseissä

• Urheilijoiden kommenteissa korostui, että testauksessa keskeistä on nopea palautemekanismi, 
joka toteutuneekin KIHUssa kohtuullisesti

• KIHUn aktivoituminen sosiaalisessa mediassa saa kiitosta, tämän tyyppistä aktiivista viestintää ja 
blogitoimintaa (esim. taitotohtorin blogi) kiitetään.

Urheilijakyselyssä KIHUlta toivotaan jatkossa jo nykyisin saatavilla olevia palveluita sekä niiden parempaa 
esille tuomista ja saatavuuden lisäämistä. Lisäksi urheilijavastaajat toivovat oman näkökulmansa huomi-
oimista. KIHUn osalta tämä voi tarkoittaa myös palveluiden suuntaamista laajemmin eri tarpeita vastaa-
vasti.

“Ajatellaan ja katsotaan maailmaa urheilijan näkökulmasta ja heitä ajatellen” (Urheiluam-
puja)

”Jos ei olisi KIHUa, niin monesta lajista puuttuisi testausympäristö.” (haastateltu urheilija)

”En tiedä edes onko minulla oikeutta KIHUn palveluihin tai mitä palveluita tarjoaa.” (Yleis-
urheilu)

“En ole koskaan tavannut ketään KIHUsta. Minulla on käsitys, että lajiliitto ja olympiakomi-
tea tekee. Vähän semmoinen käsitys on ollut, että kukaan ei voi mennä suoraan KIHUsta 

kysymään.” (haastateltu urheilija)
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Kuva 19. KIHUn vastaavuus odotuksiin nähden
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5. KIHUn tavoiteohjauksen arviointi
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5. KIHUn tavoiteohjauksen arviointi

Keskeiset havainnot

• OKM myöntää vuosittain KIHUlle yleisavustuksena säätiön toimintaan noin 1,7 miljoonaa euroa. Määrära-
hapäätökset on tehty 2010-luvulla joka vuosi lähes täsmälleen samansuuruisina ja -sisältöisinä. Määrärahan 
käyttöä ohjaa muodollisesti vain sen säädös- ja talousarvioperusta.

• Avustus myönnetään urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitetulta momentilta. Samalta talousar-
vioriviltä (29.90.50.02.4.) myönnetään avustukset urheiluakatemioille ja Urheilijoiden ammatinedistämissääti-
ölle.

• Avustuksen käytölle tai käytön tuloksille tai vaikutuksille ei ole esitetty mitään muita tavoitteita kuin toiminnan 
toteuttaminen KIHUn toimintasuunnitelman mukaisesti.

• Sen enempää OKM:n kuin KIHUn edustajat eivät tunnistaneet varsinaista tavoiteohjauksen prosessia, vaan 
KIHU on saanut rahoitusta siihen toimintaan, jonka se on itse toimintasuunnitelmassaan määritellyt.

• Tavoiteohjausta ei ole osittain sen vuoksi, että OKM on katsonut olevansa ainakin osin väärä taho asettamaan 
tavoitteita KIHUlle.

• KIHUn ohjausta ja rahoitusta tulee tarkastella ja kehittää osana koko kilpa- ja huippu-urheilun rahoitusta ja 
ohjausta, ei irrallisena kokonaisuutena.

• OKM:n yleisavustuksen yleisissä ehdoissa, jotka ovat avustuspäätöksen liitteenä, viitataan avustuksen saajan 
velvollisuuteen noudattaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Muulla tavoin nämä periaatteet eivät nouse esille 
sen enempää ohjausprosessissa kuin avustuspäätöksessäkään.

5.1. Tavoiteohjauksen prosessi

OKM myöntää vuosittain KIHUlle yleisavustuksena säätiön toimintaan noin 1,7 miljoonaa euroa. Avustuk-
sen käytölle tai käytön tuloksille tai vaikutuksille ei ole esitetty mitään muita tavoitteita kuin toiminnan 
toteuttaminen KIHUn toimintasuunnitelman mukaisesti. Määrärahan käyttöä ohjaa muodollisesti siten 
vain sen säädösperusta. Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslain 36 
§:n mukaan: ”Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä valtionavustusten 
käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri 
väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia. Valtionapuviranomaisen on 
määräajoin arvioitava valtionavustusten tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita.”

Sen enempää OKM:n kuin KIHUn edustajat eivät tunnistaneet varsinaista tavoiteohjauksen prosessia, 
vaan KIHU on saanut rahoitusta siihen toimintaan, jonka se on itse toimintasuunnitelmassaan määritel-
lyt. OKM ja KIHUn johto käyvät jonkinlaista vuoropuhelua avustusasioista, mutta kumpikaan osapuoli ei 
kuvaa prosessia ohjaukseksi, eikä KIHUlle aseteta tavoitteita eikä prosessissa arvioida KIHUn itse asetta-
mien tavoitteiden toteutumista. Toimintasuunnitelman sisältöä määrittelevät luonnollisesti KIHU-säätiön 
säännöissä mainitut tavoitteet ja tehtävät sekä KIHUn asema osana suomalaisen kilpa- ja huippu-urhei-
lun edistämisen kokonaisuutta, mutta määrärahaan liittyvää suoraa tavoitteenasettelua tai ohjausta ei 
ole.

Määrärahapäätökset on 2010-luvulla tehty joka vuosi lähes täsmälleen samansuuruisina ja -sisältöisinä 
(kirjoitusvirheitä myöten). Rahoitus on pitkään myönnetty vuosittain entisen suuruisena KIHUn toiminta-
suunnitelman ja sen talousarvion pohjalta. Haettava summa voi eri vuosina olla vähän suurempi, mutta 
käytännössä tiedetään OKM:n myöntävän saman summan kuin aikaisemmin. Varsinaisia sisällöllisiä tai 
tavoitepohjaisia perusteita rahoituksen suuruudelle tai kehitykselle ei siis ole.

KIHUn toiminta-avustus myönnetään urheilun edistämiseen tarkoitetulta talousarviomomentilta. KIHUn 
saama valtionavustus myönnetään urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitetulta momentilta 
ja samalta talousarvioriviltä (29.90.50.02.4.), jolta myönnetään avustukset urheiluakatemioille ja Urhei-
lijoiden ammatinedistämissäätiölle. Tätä voidaan pitää siinä mielessä huomionarvoisena, että se kertoo, 
minkälaisia tavoitteita rahoituksella ajatellaan edistettävän ja minkä tyyppisiin toimijoihin KIHU rinnas-
tuu resurssiohjauksen näkökulmasta. Arvioinnin näkökulmasta tämä liittyy osin myös keskusteluun siitä, 
missä määrin KIHUn toiminnan perimmäiset päämäärät liittyvät huippu-urheilun välittömään edistämi-
seen ja missä määrin sitä koskevan tieteellisen tutkimustiedon tuottamiseen (jolla on muita kuin suoraan 
suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun tuloksellisuuteen liittyviä tavoitteita).
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OKM:n yleisavustuksen yleisissä ehdoissa, jotka ovat avustuspäätöksen liitteenä, viitataan avustuksen 
saajan velvollisuuteen noudattaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vuoden 2020 alusta alkaen opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä myönnettävien yleisavustusten yhtenä myöntöperusteena on se, että hakija nou-
dattaa laissa säädettyjä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä työnantajavelvoitteita. Vuoden 2019 
määrärahapäätöksessä OKM muistutti yleisavustuksen saajia siitä, että työpaikalla tulee olla käytössä 
voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma ja 
työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Muulla tavoin nämä periaatteet eivät ole nousseet ohjauspro-
sessissa esille.

5.2. Tavoiteohjauksen kehittämistarpeet

Tavoiteohjausta ei ole osittain sen vuoksi, että OKM on katsonut olevansa ainakin osin väärä taho 
asettamaan tavoitteita KIHUlle. KIHUn toiminta kytkeytyy tiiviisti osaksi huippu-urheilun edistämisen 
kokonaisuutta, ja tavoitteenasettelun nähdään väistämättä olevan sidoksissa huippu-urheilun tarpeisiin 
ja tavoitteisiin. OKM taas ei voi tuntea riittävän hyvin tätä kokonaisuutta, ja tavoitteenasettelun tulee käy-
tännössä tapahtua siltä osin osana huippu-urheilun kokonaisuuden johtamista. Vaikka OKM on katsonut, 
että sen on hankala asettaa tavoitteita KIHUlle, on OKM käynyt keskusteluja KIHUn kanssa erityisesti siitä, 
että ministeriöllä on tarvetta yhteiskunnalliselle tiedolle kilpa- ja huippu-urheilusta ja että sen vuoksi 
ministeriössä esiintyy toiveita ja kannetaan huolta tällaisen tiedon saatavuudesta KIHUlta.

Nykyisessä ohjausmallissa OKM tekee päätöksen KIHUn yleisavustuksesta, mutta Olympiakomitea vastaa 
tosiasiallisesti ja OKM:n antamalla mandaatilla KIHUn strategisesta ohjauksesta. Käytännössä OKM:llä  
olisi myös mahdollisuus tavoiteohjata suoraan KIHUa. Tällaiseen ohjausmalliin liittyy potentiaalisia 
ongelmia yhtäältä ristiriitaisista tavoitteista ja toisaalta ohjauksen merkityksettömyydestä (ohjaaja ei 
tee avustuspäätöstä). OKM:n ja Olympiakomitean välisen tavoiteasiakirjan mukaan Olympiakomitean 
huippu-urheiluyksikkö johtaa huippu-urheiluverkostoa ja tekee sopimukset ”KIHUn kanssa sen roolista ja 
tehtävistä huippu-urheilun asiantuntijatoiminnan ja osaamisen kehittämiseksi”.

Vaikka rahoitus on pysynyt muuttumattomana eikä sille ole asetettu erillisiä tavoitteita, on OKM:ssä kat-
sottu, että KIHUn rahoituksen kokonaisuutta tulisi osin uudistaa ja että KIHUn tarjoamien asiantuntijapal-
velujen tulisi olla nykyistä laajemmin maksullisia. OKM:stä on esitetty, että suoraan kilpa- ja huippu-ur-
heilijoita palvelevan tutkimus- ja kehitystoiminnan ja siihen liittyvien palvelujen tulisi olla jonkin muun 
kuin OKM:n rahoittamia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että KIHUn palvelutoiminnan urheilijoille ja 
lajeille pitäisi olla ainakin osin maksullista.
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6. Johtopäätökset ja suositukset

6.1. Huippu-urheilun T&K-toiminnan tila ja KIHUn rooli osana sitä

Huippu-urheilun T&K-toiminta on Suomessa hajaantunutta. Huippu-urheilun kannalta relevanttia tutki-
mus- ja kehitystoimintaa toteuttavat useat eri toimijat. Toimijoita on paljon, ja rahoitus on hajautunut 
useille eri toimijoille. Tutkimusrahoituksen saaminen huippu-urheiluun koetaan haastavaksi. Huippu-ur-
heilun tutkimustoimintaan liittyvän strategiatyön ohjausvaikutus on jäänyt vähäiseksi. Huippu-urheilun 
osaamisohjelma määrittää osan suuntaviivoista, mutta tarvetta on laajemmalle tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa ohjaavalle yhteiselle tahdonmuodostukselle.

KIHUn rooli huippu-urheilun T&K-toiminnassa on keskeinen, mutta siihen kohdistuu ristiriitaisia odotuk-
sia. KIHU johtaa huippu-urheilun osaamisohjelmaa, ja tämä rooli on vahvistunut viime vuosien aikana. 
Roolia tukevat puolueettomuus, monitieteellisyys ja myös tiivis suhde Jyväskylän yliopistoon.

KIHUlta odotetaan entistä vahvempaa verkostoitumista huippu-urheilujärjestelmän eri toimijoiden sekä 
T&K-toimintaa toteuttavien organisaatioiden kanssa. Huippu-urheilun kentältä puuttuu T&K-toiminnan 
systemaattinen strategia ja koordinointi. KIHUlla voisi olla tässä nykyistä suurempi rooli, mikäli siihen 
panostettaisiin. Verkostomaiseen T&K-toimintaan ja verkostojen johtamiseen ja hallintaan on panostettu 
arvioinnissa vertailuesimerkkeinä olleissa maissa.

SUOSITUS 1: Huippu-urheilun T&K-strategia tulee uudistaa yhteistyössä huippu-urheilu-
kentän ja suomalaisten T&K-toimijoiden kanssa. KIHU voi toimia tässä työssä koordinaat-
torina ja käynnistäjänä. Strategian tulisi kohdistua nykyistä osaamisohjelmaa pidemmäl-
le tulevaisuuteen. 
Keskeinen osa tätä työtä on KIHUn ja muiden huippu-urheilun T&K-toimijoiden tai huip-
pu-urheilun toimintaympäristöjen tutkimus- ja kehittämistoiminnan roolien selkeyttä-
minen, synergioiden tarkempi analyysi ja mahdollisten päällekkäisyyksien karsiminen. 
Työnjaon ja roolien selkeyttäminen kirkastaisi myös muiden T&K-toimijoiden asemaa ja 
uudenlaisia mahdollisuuksia toimia huippu-urheilun tukena. Huippu-urheilussa on ta-
pahtumassa paljon sellaista kehitystä (esim. data-analytiikan tai teknologian merkityksen 
korostuminen tai uusien lajien suosion kasvaminen), johon KIHUn T&K-toiminta tai huip-
pu-urheilua tukeva T&K-toiminta ei ole vastannut.

6.2. KIHUn osaamisen ja toiminnan tila, merkitys ja tuloksellisuus 
suhteessa KIHUlle asetettuihin tavoitteisiin

Näkemykset siitä, mitä KIHU tosiasiallisesti tekee, ja siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihtelevat merkittävästi 
sidosryhmittäin. Osa sidosryhmistä näkee KIHUn tieteellistä tutkimusta tekevänä tutkimuslaitoksena, 
jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa kilpa- ja huippu-urheilusta laaja-alaisesti eri intressiryhmille. 
Näiden näkemysten mukaan myös KIHUn tuloksia ja vaikutuksia tulee arvioida ensisijaisesti samanlaisilla 
kriteereillä kuin millä tutkimuslaitoksia arvioidaan. Ne sidosryhmät, jotka ovat lähempänä KIHUn toi-
mintaa ja tuntevat toiminnan nykyistä sisältöä oman toimintansa kautta (valmentajat, urheilijat, lajiliitot, 
valmennuskeskukset, akatemiat jne.) näkevät KIHUn tutkimustoiminnan kiinteänä osana käytännön 
kilpa- ja huippu-urheilua sekä valmentajien ja urheilijoiden työtä. KIHUn tutkimustoiminnan tarkoitukse-
na on palvella kilpa- ja huippu-urheilua tuottamalla tietoa ja kehittämällä uusia menetelmiä ja välineitä 
kilpa- ja huippu-urheilun tueksi. KIHUn toimintaa mitataan tällöin viime kädessä samoin kriteerein kuin 
huippu-urheilua.

Vaikka KIHUn tehtävät ovat muodollisesti pysyneet lähes muuttumattomina (perustamisasiakirjat, 
säännöt), niin KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut merkittävästi tieteellisestä tutkimuslai-
toksesta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi. Muutos on ollut hidas ja aiheuttanut merkittävää kitkaa 
organisaatiossa, mutta muutoksen suunta on ollut periaatteessa hyvin selkeä ja samaan suuntaan vievä 
koko 2000-luvun. Kuitenkin vasta viimeisimmän johtajavaihdoksen myötä KIHUsta on määrätietoisemmin 
tehty kilpa- ja huippu-urheilun palveluorganisaatiota. Muutos ei ole vielä täysin valmis, ja jossain määrin 
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KIHUssa on edelleen ”kaksi KIHUa”: yhtäältä vanha, asiantuntijoiden osaamisalojen ja kiinnostuksen koh-
teina olevien alojen kautta suuntautuva vapaa tutkimusorganisaatio ja toisaalta uusi kilpa- ja huippu-ur-
heilua palveleva organisaatio, jonka strategian ytimessä on Osaamisohjelman toteutus.

KIHUn uusi strategia vuosille 2021–2025 sanoittaa entistä selkeämmin KIHUn tavoitteen olla huippu-ur-
heilua palveleva asiantuntijaorganisaatio. Uuden strategian mukaan KIHUn visiona on olla ”huippu-ur-
heilun johtava ja kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijaorganisaatio”. Toiminnan fokus on entistä 
selkeämmin määritelty huippu-urheiluun ja sitä välittömästi palvelevaan tutkimus-, kehitys- ja asiantun-
tijatoimintaan. KIHUn keskeisimpänä tehtävänä on strategian mukaan koordinoida ja kehittää huippu-ur-
heilun asiantuntijatoimintaa ja TKI-toimintaa kansallisessa Osaamisohjelmassa yhdessä Suomen Olym-
piakomitean huippu-urheiluyksikön (HUY) kanssa.

SUOSITUS 2: KIHUn tulee selkeämmin viestiä kaikille sidosryhmille sen nykyisestä toi-
minta-ajatuksesta ja strategiasta ja strategian keskeisistä tavoitteista.

Osasyy viestinnän epäselvyyteen on ollut siinä, että tilanne on ollut myös tosiasiallisesti 
epäselvä ja muutos on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. KIHU on samanaikaisesti näyttäy-
tynyt sekä kiinteästi yliopiston rinnalla kulkevana tutkimuslaitoksena että kilpa- ja huip-
pu-urheilun valmennukselle asiantuntijapalveluita tarjoavana organisaationa. Strategia ja 
muutosprosessin suunta ovat kuitenkin olleet jo pidemmän aikaa selkeitä, ja tämä uudis-
tunut ja terävöitetty missio ja visio tulisi myös pystyä viestimään sidosryhmille nykyistä 
selkeämmin. Se itsessään tukisi myös strategian toteutusta. Mikäli taas rahoittaja katsoo, 
että valittu strateginen suunta ei ole oikea, tulisi myös tämä tuoda esiin selkeästi. Strategi-
an selkeä viestintä luo edellytykset tälle keskustelulle.

KIHUn osaamisalat ovat muovautuneet historian saatossa, ja sen strategiset fokusalueet ovat muovautu-
neet ennen kaikkea KIHUssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisalojen myötä eivätkä päinvastoin. 
Tämä on sinänsä hyvin tyypillistä kaikille asiantuntijaorganisaatioille, mutta sen myötä toiminta on vah-
vasti painottunut tiettyihin osaamisaloihin ja joillekin osaamisaloille on syntynyt selkeitä kapeikkoja.

KIHUn toiminta kohdistuu pääasiassa T&K-toimintaan, joka toteutuu kiinteänä osana urheilijoiden val-
mentautumista (mittaaminen, analytiikka, menetelmäkehitys), ja asiantuntijatoimintaan. Vain muutama 
prosentti kokonaistyöajasta kohdistuu varsinaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Asiantuntijatoimintaan 
menee kokonaistyöajasta viidennes. Tämä korostuu erityisesti uudessa strategiassa. Painopistelajit ovat 
säilyneet suhteellisen samoina, ja eniten työaikaa on kohdistunut maastohiihtoon ja yleisurheiluun. 
Joukkuelajeihin huomiota on kohdistettu selvästi vähemmän, mikä johtuu myös niiden omasta panosta-
misesta. Painopistelajien arviointi ja perustelu sekä perustelujen viestintä yhdessä Olympiakomitean ja 
KIHUn yhteistyönä on jatkossa tärkeää.

KIHUn yhteistyölajeihin ja tehtäviin liittyvä osaaminen on hyvällä tasolla, mutta osaamisen kehittämisen 
rakenteet ja mahdollisuudet ovat rajalliset. Osaamisen kehittämisen rakenteet ja mahdollisuudet ovat 
riippuvaisia asiantuntijoiden omasta aktiivisuudesta. Henkilöstö on korkeasti koulutettua ja työskennel-
lyt KIHUssa pitkään. KIHUn osaaminen koetaan vahvaksi yhteistyölajien keskeisten edustajien ja KIHUn 
kanssa yhteistyötä tehneiden urheilijoiden parissa. Osaamisen tason katsotaan kuitenkin vaihtelevan 
toiminnoittain tai henkilöittäin. Näkemykset KIHUn kansainvälisen tason osaamisesta vaihtelevat. Uuden 
osaamisen hankkiminen KIHUn ulkopuolelta on haastavaa.

KIHUn osaaminen painottuu erityisesti fyysiseen suorituskykyyn ja kestävyyslajeihin. Teknologinen 
osaaminen on tullut yhä keskeisemmäksi lähes kaikessa huippu-urheilussa (välineet, asut, kengät, voiteet 
jne.), ja tällaisen osaamisen suhteellinen painoarvo ei välttämättä ole seurannut sen merkityksen kasvua. 
Tämä edellyttää myös uudenlaisia toimintatapoja, verkostoitumista ja tiiviimpää yritysyhteistyötä. Ohuin-
ta osaaminen huippu-urheilun kannalta keskeisillä osaamisaloilla on sellaisissa fysiologisissa ja lääketie-
teellisissä asioissa, joiden avulla pyritään sallituin keinoin vaikuttamaan urheilijan biokemialliseen systee-
miin. Tällaisten fysiologisten ja lääketieteellisten keinojen käytössä monet asiantuntijat ovat katsoneet 
Suomen jääneen kansainvälisesti jälkeen etenkin yksilöurheilijatasolla. Osin taustalla ovat edellä mainitut 
2000-luvun alun tapahtumat. Tuon ajan jälkeen suhtautuminen aiheeseen on ollut erittäin varovaista ja 
varauksellista ja myös osaamisen saatavuus on heikentynyt.
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SUOSITUS 3: KIHUn tulee pyrkiä nykyistä voimakkaammin toimimaan osana tutkimus- ja 
kehitystoiminnan verkostoja, ja tämän tulisi näkyä selvästi sen strategian toimeenpanos-
sa ja siihen liittyvissä tavoitteissa.

KIHUn toimintamalli nojaa nykyisin vahvasti KIHUn henkilöstön omaan osaamiseen ja teke-
miseen. Jotta KIHU pystyy tarjoamaan parasta osaamista laaja-alaisesti eri osaamisalueilla, 
sen on välttämätöntä toimia entistä enemmän verkostomaisesti. KIHU voi itse toimia ver-
kostojen kokoajana omien tarpeidensa mukaisesti tai vaihtoehtoisesti olla mukana tällais-
ten verkostojen toiminnassa, jolloin KIHUn omalle panostukselle voidaan saada suurempi 
vipuvaikutus muiden organisaatioiden resurssien kautta. Verkostoituminen voi tarkoittaa 
niin yhteisiä tutkimushankkeita eri organisaatioiden kanssa kuin yritysten kanssa tehtäviä 
TKI-hankkeita. KIHUn valtionavustuspäätös sallii jo nykyisellään tällaisen toiminnan eikä 
siten arviomme mukaan edellytä hallinnollisia tai juridisia muutoksia (“Valtionavustuksen 
osalta opetus- ja kulttuuriministeriö oikeuttaa valtionavustuslain 7 §:n 2 momentin nojalla 
KIHU rs:n siirtämään saamansa valtionavustuksen edelleen toimintansa kannalta tarvitta-
viin ohjelmiin ja hankkeisiin”). KIHUn kannalta kysymys koskee myös sitä, mitä osaamista 
kannattaa olla omassa organisaatiossa ja mitä hankkia verkostojen kautta. Laajempi verkos-
toyhteistyö edellyttää myös resurssien uudenlaista allokointia: uudet tehtävät tai niiden 
erilainen painotus eivät voi aina edellyttää lisäpanostuksia toimintaan, vaan kyse on siitä, 
mistä strategian mukaan pitää samalla luopua.

Tieteellisen toiminnan taso on KIHUssa hyvä sen omilla vahvuusalueilla, mutta tieteellisen toiminnan 
merkitys on vähentynyt. KIHUn toiminta on vuosien saatossa fokusoitunut ensisijaisesti yhteistyölajeja 
tukevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tiettyihin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön oh-
jauksen kautta vahvistuneisiin painopisteisiin (kuten seuratoiminnan tutkiminen tai huippu-urheilun arvi-
ointitoiminta). Huippu-urheilun yhteiskuntatieteellinen tutkimustoiminta on ollut osana KIHUn toimintaa 
rahoittajan ohjauksen myötä ja on jossain määrin muusta asiantuntijatoiminnasta irrallista. Työajasta 
hyvin vähän kohdentuu tieteelliseen toimintaan.

Huippu-urheilun kentällä on paljon kysyntää tutkimustiedolle. Kysyntää erityisesti olemassa olevan, huip-
pu-urheilua tukevan tutkimustiedon hyödyntämiselle on jatkossa edelleen ja entistä vahvemmin. Usein 
valmennuksen tueksi tarvitaan tietoa ja tutkimustiedon tulkitsijaa.

SUOSITUS 4: KIHUn tulee vahvistaa tutkimustiedon välittämiseen liittyvää toimintaa.

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, meta-analyysejä, tutki-
muskatsauksia ja yleensä uusimman tutkimuksen seuraamista ja välittämistä valmentajille. 
Tällaisella tiedolla on arvioinnin havaintojen perusteella sekä kysyntää että merkitystä ur-
heilijoiden parissa, eivätkä valmentajien resurssit tai nyt käytössä olevat työkalut (esimer-
kiksi tietokannat) täysin vastaa tähän kysyntään.

KIHUn oma varainhankinta on verrattain vähäistä, ja siinä nähdään kehitysmahdollisuuksia. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionavustus on 95 % avustusta, joka edellyttää KIHUlta myös omaa varainhan-
kintaa. Omaan varainhankintaan ei ole kuitenkaan merkittävästi panostettu, ja se on ollut luonteeltaan 
epäsystemaattista. Sidosryhmät odottavat KIHUlta entistä voimakkaampaa ulkopuolisen tutkimusrahoi-
tuksen hankintaa ja oman maksullisen palvelutuotannon kehittämistä.

KIHUn henkilöstön työhyvinvoinnissa on ollut merkittäviä haasteita. Henkilöstön työtyytymättömyys on 
noussut esiin niin KIHUn omissa henkilöstömittauksissa kuin arvioinnin henkilöstökyselyssä. Henkilös-
töresurssien hallinnan osalta KIHUssa on ollut vuonna 2020 organisaatiouudistus, jonka tavoitteina on 
ollut muun muassa selkeyttää tutkimuksen ja asiantuntijatoiminnan välistä suhdetta. KIHUn henkilöstön 
tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyöhön on esimerkiksi valtion tutkimuslaitoksia heikompaa. Muutos 
tutkimusorganisaatiosta palveluorganisaatioksi heijastuu näissä kokemuksissa. KIHU on analysoinut tu-
loksia ja kiinnittänyt asiaan huomiota esimerkiksi käynnistämällä johtoryhmän johtamiskoulutuksen.

SUOSITUS 5: KIHUn tulee kiinnittää systemaattisesti huomiota henkilöstön työhyvinvoin-
tiin ja työssä jaksamiseen.

Tämä tarkoittaa nyt aloitettujen toimenpiteiden seurantaa sekä näkökulman huomioimista 
uuden strategian toimeenpanossa esimerkiksi erityisiä kehittämistoimenpiteitä käynnis-
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tämällä. Uudessa strategiassa on esitetty työyhteisön kehittämiseen liittyviä tavoitteita 
yleisellä tasolla. Niiden konkretisointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Vuorovaikutuksen ja yhteistyön toimintatavat ovat KIHUlla varsin toimivia. Kumppanuuksien hallintaa 
ja vuorovaikutusta voi KIHUssa ajatella kahdella tasolla. Kumppanuuksien kehittäminen ja johtaminen 
toteutuu pääasiassa johtajatasolla ja yhteistyö urheilun kentän toimijoiden kanssa käytännön projektita-
solla. Lisäksi sosiaalista mediaa ja ulkoista viestintää on kehitetty viime vuosina. Asiantuntijatoiminnassa 
vuorovaikutuksen keinot ovat varsin selkeitä, ja vuorovaikutus koetaan hyväksi yhteistyölajien parissa.

KIHU ei seuraa eikä raportoi toimintansa tuloksellisuutta ja vaikutuksia. KIHUlla ei ole selkeitä tulokselli-
suus- tai vaikuttavuusmittareita. Eri sidosryhmien näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikutuksia 
pitäisi mitata, vaihtelevat myös merkittävästi. KIHUn strategian mukaan KIHU on kiinteä osa huippu-ur-
heilun edistämistä, ja siten sen tulokset ja vaikutukset palautuvat siihen, miten huippu-urheilun tulok-
sellisuutta mitataan, eikä KIHUn toimintaa voi arvioida ja tarkastella irrallaan tästä järjestelmästä. KIHUn 
tulisikin jatkossa mieltää keskeisten yhteistyölajien ja -urheilijoiden palaute KIHUn merkityksestä (eli 
KIHUn kontribuutiosta) keskeiseksi tuloksellisuutta kuvaavaksi mittarikseen.

KIHUn toimintaa yhteiskunnallisen tiedon tuottajana ja huippu-urheilun yhteiskunnallisena perustelija-
na on pidetty sidosryhmien näkökulmasta tärkeänä, vaikkakin KIHUn tietty puolueellinen asema osana 
huippu-urheilujärjestelmää herättää kysymyksiä.

SUOSITUS 6: KIHUn tulee yhteistyössä rahoittajien ja keskeisten sidosryhmien kanssa 
määritellä strategian keskeisille osa-alueille tuloksista kertovat mittarit, joilla toiminnan 
tuloksellisuutta voidaan seurata ja kuvata.

KIHUn keskeiset tulokset liittyvät yhteistyölajien kokemuksiin KIHUn lajia tukevien toi-
mintojen merkityksestä sekä tiedon hyödyntäjien kokemuksesta tiedon soveltamisesta 
ja esimerkiksi siitä, onko yhteistyö muuttanut heidän toimintaansa. Tämä mittaristo voisi 
jatkossa toimia myös rahoittajan kanssa käytävissä tavoiteohjauskeskusteluissa lähtökohta-
na. Mikäli tulosmittareiden laadinta kontribuution hahmottamiseksi on liian työläs tehtävä, 
tulisi mittareita laatia kuvaamaan vähintään KIHUn keskeisiä prosesseja.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat eivät nouse KIHUn toiminnassa erityisinä painopisteinä esille. 
KIHUn strategiassa ei ole erikseen mainintaa mistään tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvästä 
teemasta. KIHUn paraurheiluun liittyvä toiminta kuitenkin tunnetaan ja tunnustetaan laajasti merkittävä-
nä ja korkeatasoisena. Yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista käytännön toiminnan 
sisällöissä (tutkimuksen kohteissa, testaustoiminnassa, osallistumisessa) ei erikseen seurata tai johdeta.

SUOSITUS 7a: KIHUn tulee vahvistaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
periaatteiden toteutumista osana strategiaansa ja johtamisjärjestelmäänsä.

Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa tulisi täsmentää toiminnallisen yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon osalta ja seurata periaatteiden toteutumista käytännön 
toiminnassa: tutkimuksen painopisteissä, tutkimuksen kohderyhmissä sekä testauksessa ja 
muussa asiantuntijatoiminnassa.

KIHUlta odotetaan nykyistä vahvempaa kansainvälisyyttä. Julkaisutoiminnassa ja projekteissa löytyy 
jonkin verran esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä, mutta kansainvälisen toiminnan strategia on laa-
jasti koettu puutteelliseksi ja kansainväliseen aktiiviseen verkostoitumiseen tulisi haastattelujen mukaan 
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

SUOSITUS 7b: KIHUn tulee vahvistaa kansainvälistä verkostoaan ja hahmottaa kansainvä-
linen toiminta ja yhteistyö vahvemmin osana uutta strategiaansa ja sen toimeenpanoa.

Kansainvälisyyden osalta sidosryhmien näkemykset olivat varsin kriittisiä. Kansainvälisyys 
on kuitenkin nostettu uudessa strategiassa hyvin voimakkaasti strategian ytimeen. Kansain-
välisyyteen liittyy paljon odotuksia, joista KIHU on jäänyt tai joita KIHU ei ole onnistunut 
täyttämään.
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6.3. Opetus- ja kulttuuriministeriön KIHUn tavoiteohjauksen 
toteutuminen

OKM:n rahoitukseen ei liity käytännössä minkäänlaista tavoite- tai muuta ohjausprosessia. OKM rahoit-
taa KIHUn toimintaa yleisavustuksella, mutta avustuksen käytölle tai käytön tuloksille tai vaikutuksille 
ei ole esitetty mitään muita tavoitteita kuin toiminnan toteuttaminen KIHUn toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Määrärahan käyttöä ohjaa muodollisesti siten vain sen säädösperusta. Avustus myönne-
tään urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitetulta momentilta ja samalta talousarvioriviltä 
(29.90.50.02.4.), jolta myönnetään avustukset urheiluakatemioille ja Urheilijoiden ammatinedistämissää-
tiölle.

Määrärahapäätökset on tehty 2010-luvun puolesta välistä lähtien täsmälleen samansuuruisina ja -si-
sältöisinä. Sen enempää OKM:n kuin KIHUn edustajat eivät tunnistaneet varsinaista tavoiteohjauksen 
prosessia, vaan KIHU on saanut rahoitusta siihen toimintaan, jonka se on itse toimintasuunnitelmassaan 
määritellyt. Toimintasuunnitelman sisältöä määrittelevät luonnollisesti KIHU-säätiön säännöissä mainitut 
tavoitteet ja tehtävät sekä KIHUn asema osana suomalaisen huippu-urheilun edistämisen kokonaisuutta. 
Tämän ohella muuta suoraa määrärahaan liittyvää tavoitteenasettelua tai ohjausta ei ole.

Nykyisessä ohjausmallissa OKM tekee päätöksen KIHUn yleisavustuksesta, mutta Olympiakomitea vastaa 
tosiasiallisesti ja OKM:n antamalla mandaatilla KIHUn strategisesta ohjauksesta. Käytännössä OKM:llä 
olisi myös mahdollisuus tavoiteohjata suoraan KIHUa ja asettaa omia tavoitteittaan rahoitukselle. Tällai-
seen ohjausmalliin liittyy kuitenkin merkittäviä potentiaalisia ongelmia yhtäältä ristiriitaisista tavoitteista 
ja toisaalta ohjauksen merkityksettömyydestä. Kun toiminnan ohjauksesta vastaava taho ei tee rahoitus-
päätöstä, on sen ohjausvalta väistämättä rajallinen. Lisäksi on mahdollista, että rahoituspäätöksen tekijä 
asettaa rahoitukselle sellaisia tavoitteita, jotka ovat vastoin ohjauksesta vastaavan tahon tavoitteita. 
OKM:n ja Olympiakomitean välisen tavoiteasiakirjan mukaan Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö 
johtaa huippu-urheiluverkostoa ja tekee sopimukset ”KIHUn kanssa sen roolista ja tehtävistä huippu-ur-
heilun asiantuntijatoiminnan ja osaamisen kehittämiseksi”.

SUOSITUS 8: OKM:n ja Olympiakomitean ohjaussuhdetta KIHUun tulee selkeyttää, erityi-
sesti on arvioitava Olympiakomitean rooli KIHUn rahoituspäätöksessä.

KIHUn ohjausta ja rahoitusta ja niiden kehittämistä ei voi tarkastella irrallaan koko kilpa- ja 
huippu-urheilun ohjaus- ja rahoitusjärjestelmästä vaan osana sitä. Kysymys koskee viime 
kädessä OKM:n ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön rooleja ja työnjakoa huip-
pu-urheiluun liittyvän toiminnan ohjauksessa. Liikuntapoliittisessa selonteossa todetaan: 
”hyvää hallintotapaa noudattaen huippu-urheilun johtamisvalta (valta, vastuu ja resurssiky-
symykset) on selkeästi yhdellä taholla, Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköllä”. Linjaus 
on selkeä, mutta käytännössä kysymys on siitä, kuinka laajalle tuo johtamisvalta ulottuu ja 
mitä kaikkea se sisältää (esim. valtionavustusten siirtopäätökset). KIHUn osalta kysymys 
koskee myös sitä, onko KIHUlla muita rooleja kuin huippu-urheilun edistäminen. Mikäli 
KIHUn tavoitteet liittyvät vain huippu-urheilun edistämiseen, olisi johdonmukaista, että 
Olympiakomitean rooli rahoituspäätöksissä olisi vastaava kuin esimerkiksi urheiluakate-
mioiden avustuksissa.

Mikäli KIHUn roolia ei haluta nähdä kiinteänä osana huippu-urheilun johtamista vaan KIHUlla nähdään 
olevan merkittävästi myös muita rooleja ja huippu-urheilun palvelemisen olevan vain yksi sen keskeisistä 
rooleista, tulee KIHU luonnollisesti myös asemoida kokonaan toisella tavalla suhteessa huippu-urheiluun. 
Pitkään jatkunut muutos ja KIHUn strategiset linjaukset – sekä myös KIHUn rahoitusperusta – asemoivat 
sen nykyisin kuitenkin nimenomaan kiinteäksi osaksi huippu-urheilun johtamista. Mikäli KIHU haluttaisiin 
rahoittajan (OKM) toimesta palauttaa takaisin tutkimuslaitostyyppiseksi organisaatioksi, joka palvelee 
laajasti liikunnan ja urheilun kenttää, merkitsisi se KIHUn radikaalia uudelleensuuntaamista ja paluuta 
vastaan sitä kehityssuuntaa, johon se on viimeisen vuosikymmenen kulkenut.
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Liitteet

Liite 1. Haastatellut tahot

Haastatellut tahot. Nimeltä mainittujen lisäksi haastateltiin kahta henkilöä, jotka eivät halunneet ni-
meään haastateltujen listaan. 

Ryhmähaastattelut

• Olympiavaliokunnan urheilijavaliokunta
• Paralympiakomitean urheilijavaliokunta
• Olympiakomitean paralympialajien lajiryhmävastaavien ryhmähaastattelu
• Validointityöpaja KIHUn johtoryhmä (27.4.2021)
• Validointityöpaja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtoryhmä (10.5.2021)

Kansainväliset haastattelut

Lars Holm, Team Danmark

Kamiel Maase, NOC*NSF

Femke Winters, NOC*NSF

Evert Verhagen, AISS

Yksilöhaastattelut

Aki Karjalainen

Aki Salo

Anna-Leena Sahindal

Antti Paananen

Ari Nummela

Eino Havas

Esa Hynynen

Hannu Tolonen

Henri Lehto

Henrik Dettmann

Janne Avela

Jari Lämsä

Jarkko Finni

Kaisu Mononen

Kari Niemi-Nikkola

Kati Lehtonen

Kirsi Hämäläinen

Leena Paavolainen

Mika Lehtimäki

Mika Vakkuri

Mikko Levola

Mikko Salasuo

Mikko Salonen

Minna Blomqvist

Olli-Pekka Karjalainen

Pasi Sarkkinen

Riikka Juntunen

Sami Kalaja

Sanna Airaksinen

Sari Tuunainen

Simo Tarvonen

Tapio Korjus

Teemu Japisson

Tero Joutsen

Timo Ritakallio

Tomi Vänttinen

Toni Piispanen

Urho Kujala

Vesa Linnamo

Ville Vesterinen

Virpi Horttana



Liite 2. KIHUn toiminnan nostot vuosilta 2014–2019

Arvioinnin nostoja vuosikertomuksista strategiakauden 2017–2020 painopisteiden mukaisesti

HARJOITTELU JA SEURANTA

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Painopisteiden mukaiset 14 
lajia. 

Lajikohtaisten tukien lisäksi 
KIHUn asiantuntijat palvelivat 
myös huippuyksilötuen piirissä 
olevia urheilijoita. 

Tämä tuki rajoittui kuitenkin 
ainoastaan Jyväskylässä 
tapahtuvaan asiantuntijatoi-
mintaan. 

Asiantuntijatoiminnan mallin 
mukaisesti KIHUn osaamista 
suunnattiin vuonna 2015 yh-
teensä 18 eri olympia- ja 
paralympialajin huippuvaiheen 
toimintaan

Vuoden 2016 aikana KIHUssa ei 
ollut käynnissä laajoja 
harjoitteluun ja sen seurantaan 
liittyviä tutkimushankkeita. 
Tutkimuksellisesti merkittävin 
tulos oli tutkija LitM 
Ville Vesterisen väitöskirja.

Keskiössä 12 painopistelajia.

Maastohiihdon monipuolisen 
tukipalvelutoiminnan 
yhtenä isona kokonaisuutena 
on ollut 
harjoittelukuormituksen ja 
palautumisen seuranta sekä 
toisaalta harjoittelutehojen 
kontrollointi. Viime vuosina 
mm. tähän liittyen on otettu 
käyttöön rullahiihtotestit ja 
-harjoitukset juoksumatolla.

Vuonna 2018 päättyi kaksivuo-
tinen kestävyyslajien yhteistyö-
hanke, 
jossa olivat KIHUn lisäksi muka-
na Suomen 
olympiakomitea, Liikuntakeskus 
Pajulahti ja Kisakallion urhei-
luopisto.

Hankkeen tavoitteena oli 
kuvata eri kestävyyslajien val-
mennusta ja verrata sen tasoa 
kansainvälisesti sekä kehittää 
suomalaisen kestävyysval-
mennuksen toimintamalleja ja 
työkaluja menestyksekkääseen 
kestävyyslajien harjoitteluun.

Harjoittelua ja seurantaa yh-
teensä 14 eri lajin valmentajien 
ja huippu-urheilijoiden kanssa.

Harjoittelun ja seurannan 
kehittämiseen tähtää myös 
kestävyyslajien yhteistyö, jonka 
teemana vuosina 2019–2021 
on korkeanpaikan harjoittelun 
kehittäminen.

Kolmantena merkittävänä 
kokonaisuutena oli eri lajien 
harjoittelun seurantajärjestel-
mien kehittäminen.
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KILPASUORITUKSEN JA PELIN KEHITTÄMINEN

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uinnin kilpailuanalyysit oli yksi 
palvelu, joka kuului asiantunti-
jatoimintaan.

Sotshin olympialaisten tehosta-
misprojektin jälkeen pikaluiste-
lun asiantuntijatoimintaa laa-
jennettiin kaudelle 2014–2015 
kattamaan koko maajoukkue.

Asiantuntijatoiminnan pää-
paino säilyi edelleen vahvasti 
tekniikan seurannassa ja kehit-
tämisessä.

Asiantuntijatoiminnan panosta 
oli mukana kolmessa eri palloi-
lulajissa, jotka olivat maalipallo, 
lentopallo ja beach volley.

Maalipallossa asiantuntijatuki 
sisälsi vuoden 2015 aikana tur-
nauksista tehtävät pelianalyysit 
ja videotallenteet.

Pelianalyysien lisäksi beach 
volleyssa toteutettiin fyysis-
ten ominaisuuksien testaus 
kahdesti.

Lentopallon miesten maajouk-
kueen pelianalyysit.

Kamppailulajien kirjallisuuskat-
saukset.

Vuonna 2016 kilpailusuorituk-
sen ja pelin kehittämisen mer-
kittävin tutkimushanke KIHUlla 
oli Simo Ihalaisen väitöskirjatyö 
kivääriammunnan tekniikkamit-
tausten ja kilpailusuorituksen 
välisistä yhteyksistä.

Vuonna 2016 miesten lento-
pallomaajoukkueen otteluun 
valmistautumisprosessissa ana-
lysoitiin 5–10 peliä jokaiselta 
tulevalta vastustajalta.

Keskiössä keihäänheitto:

Perinteisten kisa-analyysien 
lisäksi toimintaa laajennet-
tiin siten, että tekniikka- ja 
suorituskykyseurantaa alettiin 
toteuttamaan systemaattisesti 
ympäri vuoden keihäänheittäji-
en leireillä. 
Perinteiset kisa-analyysit 
vuonna 2017 sisälsivät Paavo 
Nurmi Gamesissä ja Joensuun 
eliittikisoissa käydyt keihäskisat.

Yksilölajeista kilpailusuori-
tuksen ja suoritustekniikan 
analysointi ja seuranta olivat 
keskeisessä roolissa maas-
tohiihdossa, yleisurheilussa 
(keihäs, moukari, kilpakävely, 
pituus ja kolmiloikka), uinnissa 
ja kivääriammunnassa.
KIHUn osallistuminen pelin 
kehittämiseen joukkuelajeissa 
oli merkittävää beach volleyssa 
ja maalipallossa.

Kehittämisyhteistyötä yhdeksän 
eri lajin kanssa, joista neljä oli 
joukkuepelejä ja viisi yksilöla-
jeja. Tiiveintä pelin kehittämis-
yhteistyö oli maalipallossa ja 
beach volleyssa.

Yksilölajien kilpailusuorituksissa 
suurin apu kohdistui kamppai-
lulajien vastustaja-analyyseihin 
ja yleisurheilun kenttälajeissa 
suoritustekniikan seuraami-
seen.

INNOVAATIOT JA UUDET TEKNOLOGIAT

2014 2015 2016 2017 2018 2019
KIHUn uuden paikannusjärjes-
telmän (Quuppa Oy, Suomi) 
pilotointi ja kehittäminen pika-
luistelun asiantuntijatoiminnan 
apuvälineeksi.

Uinnin kilpailuanalyysisovelluk-
sen kehitys.

Vuonna 2016 miesten lento-
pallomaajoukkueessa otettiin 
käyttöön kiihtyvyysantureihin 
perustuva Vert-järjestelmä, 
jonka avulla voidaan mitata 
pelaajien harjoituksien aikana 
tekemien hyppyjen määrää ja 
korkeutta.

Sykevälimittauksiin liittyvää 
toimintaa.

Keväällä 2018 mitattiin melo-
jien lähtökiihdytyksiä uima-al-
taassa. Nopeustutkan lisäksi 
mittauksissa käytettiin KIHUn 
tähän tarkoitukseen kehittämiä 
pitkän matkan mittauslaitteita.

Kennojärjestelmää on käytetty 
myös pikajuoksussa, ratakela-
uksessa ja pesäpallon syöksyno-
peuden mittaamisessa.
Vuoden 2018 aikana harjoit-
telun ja tekniikan seurantaa 
varten valmistui miesten 
telinevoimisteluun tavoiteliike-
seurannan mobiilisovellus.

Merkittävin itse kehitetty uusi 
teknologinen ratkaisuoli valo-
kennopohjainen nopeudenmit-
tausjärjestelmä mäkihyppyhar-
joittelun avuksi.

75



LASTEN JA NUORTEN URHEILU

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tutkijat tuottivat uutta ja mo-
nipuolista tietoa suomalaisten 
lasten ja nuorten urheilu- ja 
liikuntaharrastuksiin liittyvistä 
tekijöistä, kuten motivaatiosta, 
tavoitteista, urheilupoluista ja 
dropout-ilmiöstä sekä valmen-
tajien osaamisesta.

KIHUn tutkijat olivat myös 
mukana Jyväskylän yliopiston 
koordinoimassa Lasten ja 
nuorten liikuntakäyttäytyminen 
Suomessa -kyselytutkimuksen 
toteutuksessa.

Vuoden 2015 aikana pyrittiin 
kehittämään lasten ja nuorten 
urheiluun liittyvän tutkimus- ja 
asiantuntijatiedon välittämistä. 
Toimintamuotoina olivat asian-
tuntijaluennot sekä erilaiset 
artikkelit ja julkaisut.

Yllä mainittu tutkimushanke ja 
lisäksi tutkijat Minna Blom-
qvist ja Kaisu Mononen olivat 
mukana Jyväskylän yliopiston 
koordinoimassa Lasten ja 
nuorten liikuntakäyttäytyminen 
Suomessa (LIITU) -kyselytutki-
muksen toteutuksessa.

Lasten ja nuorten urheilun 
tutkimustoiminnan keskeisin 
hanke oli yksikön johtajan Niilo 
Konttisen koordinoima Achie-
vement motivation and motor 
performance as determinants 
of sustained involvement in 
sport and physical activity -tut-
kimusprojekti.

Käyttäytymistieteiden yksi-
kön tutkimustoiminnan viime 
vuosien tärkein ja laajin hanke 
on ollut Achievement motiva-
tion and motor performance 
as determinants of sustained 
involvement in sport and phy-
sical activity -tutkimusprojekti 
(2016–18).

Yksikön tutkijat olivat mukana 
erilaisissa yhteishankkeissa ja 
osallistuivat aktiivisesti eri tut-
kimusverkostojen toimintaan.

URHEILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖT

2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - Yhteiskuntatieteen yksikössä 

valmistui vuoden 2016 aikana 
kaksi merkittävää hanket-
ta, jotka liittyivät urheilun 
toimintaympäristöihin. Yksikön 
ensimmäinen väitöskirja nuor-
ten sosiaalistumisesta nykyajan 
urheiluun sekä huippu-urheilun 
sisäinen arviointi.

Urheiluakatemiaohjelman 
seuranta ja arviointi erityisesti 
yläkoulujen osalta on lisäänty-
nyt ja yksiköiden rajat ylittävä 
yhteistyö tiivistynyt.

Toimintavuonna 2018 toteu-
tettiin varsin nopealla rytmillä 
kolme erilaista tutkimuskatsa-
usta.
 
Laajin työ tehtiin keväällä 2018, 
jolloin Jyväskylän yliopiston, 
LIKESin ja KIHUn tutkijaryhmä 
kokosi ja koosti tutkimustietoa 
liikunnasta ja urheilusta valtio-
neuvoston liikuntapoliittisen 
selonteon tausta-aineistoksi.

Toiseksi KIHU toteuttaa arvioin-
tia Suomen Olympiakomitean 
toteuttamasta urheiluyläkoulu-
kokeilusta.

Painopiste oli Suomen Olympia-
komitean urheiluakatemiaoh-
jelman seurannassa ja arvioin-
nissa, etenkin yläkoulukokeilua 
tukevassa tiedon tuotannossa.

Merkittävänä avauksena 
KIHU ja Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellinen tiedekun-
ta käynnistivät tutkimuksen 
suomalaisen joukkueurheilun 
ammattimaistumisesta.
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