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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 4.10.2000 liikunnan sisältötuotantohankkeen toisen vaiheen työtä 
varten työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia suunnitelma liikunnan sisältötuotantohank-
keen ensimmäisen vaiheen työryhmän (opetusministeriön työryhmämuistioita 16:2000) 
ehdottaman Kansalaisten liikuntainfo -palvelun toteuttamisesta sekä ohjata liikuntajärjes-
töjen tietohallintohanketta ja siihen liittyvää sisältötuotantoa. 

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin neuvotteleva virkamies Timo Haukilahti ja jä-
seniksi aluejohtaja Petri Lehtoranta, tietohallintopäällikkö Merja Puro, erityisasiantuntija 
Kari Sjöholm ja kulttuurisihteeri Mirja Virtala. Asiantuntijaksi kutsuttiin toiminnanjohtaja 
Jari Piirainen. Työryhmän sihteerinä toimi tietohallintopäällikkö Merja Puro. 

Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi vuoden 2003 loppuun mennessä. 
Opetusministeriön 4.10.2003 tekemällä päätöksellä työryhmälle myönnettiin jatko-

aikaa vuoden 2004 loppuun ja työryhmän kokoonpanoa muutettiin seuraavasti: Timo 
 Haukilahdelle ja tietohallintopäällikkö Merja Purolle myönnettiin ero työryhmän tehtävistä. 
Puheenjohtajaksi kutsuttiin kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala ja jäseniksi kehittämispääl-
likkö Kirsti Kylä-Tuomola ja tietohallintopäällikkö Tuomo Louhivuori. Tuomo Louhivuori 
toimii myös työryhmän sihteerinä. Työryhmän asiantuntijoiksi kutsuttiin viestintäpäällik-
kö Eila Ruuskanen-Himma, viestintäpäällikkö Tuula Paataja ja viestintäpäällikkö Sinikka 
 Wallén. Samalla Jari Piiraiselle myönnettiin ero työryhmän asiantuntijatehtävästä. 

Opetusministeriön päätöksellä 4.7.2005 työryhmälle myönnettiin jatkoaikaa vielä vuo-
den 2005 loppuun.

Työryhmä otti nimekseen Liikunnan sisältötuotantotyöryhmä LiiSi 2.
Työryhmä esitteli Kansalaisten liikuntainfo -ideaa kulttuuriministeri Suvi Lindénin joh-

tamalle Sisältötuotantoryhmälle 7.3.2001. Lisäksi se esiteltiin opetusministeriön kulttuuri-
politiikan osaston kokouksessa 11.5.2001.

Työryhmä on työnsä aikana pitänyt kaikkiaan 16 kokousta. Kokouksissaan työryhmä on 
kuullut asiantuntijoina pääsihteeri Juha Heikkalaa valtion liikuntaneuvostosta, erikoistut-
kija Sinikka Hännistä Jyväskylän yliopistosta, pääsihteeri Marko Karoa opetusministeriön 
tekijänoikeusryhmästä, toimitusjohtaja Jari Pullista Noventum Oy:stä, myyntipalvelun esi-
mies Ismo Kormua Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä, suunnittelija Lasse Salosta Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry:stä sekä useita järjestöjen ja urheiluseurojen sekä kuntien ja liikunta-
yritysten edustajia 7.3.2001 järjestetyssä asiantuntijafoorumissa.
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Työryhmä tilasi vuonna 2001 Noventum Oy:ltä hankesuunnitelman Liikuntainfo-pal-
velua varten. Hankesuunnitelma on muistion liitteenä. 

Työryhmä toteutti 1.11.2004 – 30.6.2005 välisenä aikana Liikuntainfoa koskevan pilot-
tihankkeen yhdessä Optinet Oy:n ja kolmen kunnan (Keuruu, Lempäälä, Tuusula) liikunta-
toimen kanssa. Siinä yhteydessä 22 urheiluseuraa otti käyttöönsä yhteisen tapahtumakalen-
teripalvelun. Pilotoinnista saatu palaute oli positiivista ja urheiluseurat sekä kunnat arvioivat 
tämänkaltaisella palvelulla olevan paljon merkitystä heidän toimintansa kannalta. 

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä kunnioittavasti jättää muistionsa opetusministeri-
ölle.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2006
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1 Johdanto                

1.1	Pääministeri	Paavo	Lipposen	II	hallituksen	tietoyhteis-		
kuntahanke

Pääministeri Lipposen II hallitus asetti tietoyhteiskuntahankkeen, jonka tavoitteena oli 
edistää tietoyhteiskunnan palveluiden tarjonnalle ja kysynnälle suotuisan toimintaympäris-
tön syntymistä yhteistyössä elinkeinoelämän ja hallinnonalojen välillä. Tietoyhteiskunnan 
kehityksen painopisteen nähtiin olevan siirtymässä sisällölliseen sovellutusten ja palveluiden 
kehittämiseen ja tuotantoon. Sisältötuotanto on kansainvälisesti yhä keskeisempi kilpailute-
kijä tietoteknologian ja verkkokaupan kehittämisessä.

Lipposen II hallitus käynnisti laajapohjaisen ja poikkihallinnollisen tietoyhteiskunnan 
sisältöjä kehittävän hankkeen 2000–2003, jonka tarkoituksena oli luoda edellytykset Suo-
men nousemiselle tietoliikenneteknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi. 
Sisältö- ja kulttuuriteollisuuden toimintaedellytysten kehittämisen tavoitteena on rakentaa 
suomalaiselle kulttuurille mahdollisimman suuri osuus kotimaan markkinoista sekä merkit-
tävä ja kasvuhakuinen rooli kansainvälisillä markkinoilla. Tarkoituksena on myös vahvistaa 
kotimaisen tuotannon asemaa oppimateriaalien tuotannossa ja oppimisympäristöjen kehit-
tämisessä.

Hankkeen vastuuministeriönä toimi opetusministeriö, joka vastasi hankkeen koordi-
noinnista sekä koulutuksesta, tieto- ja kulttuurisisällöistä, tutkimuksesta ja tekijänoike-
uksista. Lisäksi hankkeessa olivat omien vastuualueidensa osalta mukana kauppa- ja te-
ollisuusministeriö, liikenneministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, työministeriö sekä valtiovarainministeriö. 

1.2	Liikunnan	sisältötuotannon	strategiatyöryhmän	keskeiset	
ehdotukset

Osana hallituksen tietoyhteiskuntahanketta opetusministeriö perusti vuonna 2000 sisältö-
tuotantohankkeen, jota varten asetettiin johtoryhmä (Sisältötuotantoryhmä) sekä kaikkiaan 
seitsemän eri alojen sisältötuotantoa kehittävää työryhmää.

Yksi opetusministeriön työryhmistä oli 25.1.2000 (1/700/2000) asetettu liikunnan 
sisältötuotantohankkeen ensimmäisen vaiheen työryhmä, jonka tehtävänä oli 30.5.2000 
mennessä laatia strategia liikunnan sisältötuotannon edistämiseksi sekä määritellä liikunnan 
sisältötuotantohankkeen keskeiset osahankkeet ja näiden hankkeiden toimeksiannot. Työ-
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ryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui ylijohtaja Harri Syväsalmen sekä jäseniksi 
toimitusjohtaja Marja Aarnion, tuottaja Petteri Ahomaan, tutkimuspäällikkö Pia Merron, 
ylitarkastaja Seppo Paavolan, toimittaja Anna Soraisen, ohjelmistojohtaja Heikki Seppälän, 
toimitusjohtaja Saku Tuomisen ja kulttuurisihteeri Mirja Virtalan. Mirja Virtala toimi myös 
työryhmän sihteerinä. Työryhmän pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jari 
Piirainen. Johtaja Syväsalmen jäätyä virkavapaalle puheenjohtajaksi kutsuttiin 15.3.2000 
lähtien toimitusjohtaja Saku Tuominen.

Työryhmä, joka otti nimekseen Liikunnan sisältötuotannon strategiatyöryhmä, sai 
29.5.2000 valmiiksi muistionsa (Opetusministeriön työryhmän muistioita 16:2000).

Keskeisenä lähtökohtana liikunnan sisältötuotannolle työryhmä piti liikuntalain 
(1054/1998) 1 §:ssä säädettyä toiminnan tarkoitusta: 

Lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä lasten ja nuorten myön-
teistä kasvua liikunnan avulla. 

Tarkoituksena on myös edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien 
moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Työryhmä ehdotti kansalaisten ja liikuntajärjestöjen tiedon ja toiminnan tarpeita palve-
levan liikunnan sisältötuotannon kehittämiseksi, että käynnistettäisiin laaja-alainen hanke 
työnimeltään Suomen Urheiluportaali Oy ja Liikuntainfo. Omistajina hankkeessa olisivat 
suomalaiset liikuntajärjestöt yhdessä muiden kiinnostuneiden toimijoiden, esimerkiksi me-
diatalojen kanssa. 

Suomen Urheiluportaali Oy tuottaisi ja myisi liikunta- ja urheiluaiheisia sisältöjä yrityk-
sille ja kuluttajille sekä toimisi palveluorganisaationa liikuntajärjestöille teknisen infrastruk-
tuurin rakentamisessa ja koulutuksessa. 

Liikuntainfo olisi liikunnan harrastajia palveleva keskitetty tietokanta, johon eri liikun-
tapalvelujen tarjoajat (seurat, kunnat, yritykset) ilmoittaisivat liikunnan harrastamisen kan-
nalta olennaiset tiedot, esimerkiksi toimintakalenterit, ilmoittautumis- ja varausmenettelyt 
sekä hintatiedot. Hankkeen suunnitteluun ja käynnistämiseen ehdotettiin osoitettavaksi 
julkista rahoitusta, jotta hanke pysyisi liikuntajärjestöjen käsissä.

Sisältötuotannon tuotekehitykseen ja tutkimukseen työryhmä ehdotti luotavaksi julki-
sen rahoituksen mahdollisuus samaan tapaan kuin on panostettu teknologian kehittämi-
seen. Sisältötuotannon rahoitusmahdollisuudet tulisi rakentaa olemassa olevien rahoitus-
kanavien sisään. Keskeisenä tässä mielessä työryhmä piti Teknologian kehittämiskeskukselle 
osoitettavia määrärahoja

1.3	Liikunnan	sisältötuotantotyöryhmä	LiiSi	2:n	asettaminen	ja	
toimeksianto

Opetusministeriö asetti vielä samana vuonna (4.10.2000) uuden työryhmän jatkamaan lii-
kunnan sisältötuotannon strategiatyöryhmän työtä. Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia 
suunnitelma ehdotetun Kansalaisten liikuntainfo -palvelun toteuttamisesta sekä ohjata lii-
kuntajärjestöjen tietohallintohanketta ja siihen liittyvää sisältötuotantoa. 

Työryhmä otti nimekseen Liikunnan sisältötuotantotyöryhmä LiiSi 2.
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2 Olemassa olevat kansallisesti 
merkittävät liikunnan 
tietojärjestelmät

2.1	Suomalaisen	liikunnan	tietopankki

Jyväskylän yliopiston yhteydessä on Suomalaisen liikunnan tietopankki, joka alun perin 
syntyi liikunnan suunnittelun ja tutkimuksen tarpeisiin, mutta jonka tarkoituksena on ny-
kyisin palvella myös kuntien liikuntahallinnon tietotarpeita. 

LIPAS-tietokanta syntyi 1980-luvun alussa opetusministeriössä ja siirrettiin 1992 Jyväs-
kylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle. Siirto vahvistettiin vuonna 1995 teh-
dyllä sopimuksella. Tämän jälkeen tietojärjestelmää on kehitetty ja rahoitettu yhteistyössä 
yliopiston, opetusministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä 
vuodesta 2003 lähtien myös ympäristöministeriön kanssa. Opetusministeriön rahoituspa-
nos sekä kehitys- että ylläpitotoimintaan on ollut merkittävä.

Vuonna 2000 Tietopankkiin sisältyivät seuraavat tietokannat:

Liikuntapaikkatietojärjestelmä (LIPAS): tietoja liikuntapaikoista, liikuntarakentamishankkeista 

ja kuntien liikuntatoimen taloudesta; liikuntatapahtumien tapahtumakalenteri. 

Luonnon virkistystarjonnan tietojärjestelmä (LUOVI): tietoja virkistysalueista, ulkoilureiteistä 

ja virkistyspaikoista; virkistystapahtumien tapahtumakalenteri. 

Liikuntajärjestötietokanta (LIITO): yhteys-, toiminta- ja taloustietoja urheiluseuroista ja 

järjestöistä. 

LIITO-tietojärjestelmä lakkautettiin vuoden 2003 alusta johtuen päällekkäisyyksistä SLU-
net-järjestelmään kuuluvan Sporttirekisterin kanssa. Vuonna 2005 käynnistettiin SLT:n ke-
hitystyö tavoitteena nykyistä modernimpi ja helppokäyttöisempi järjestelmä. 

Yksityiskohtaisemmin Suomalaisen liikunnan tietopankin kehitystä 2000–2005 esitel-
lään luvussa 4.

1�

2�

3�
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2.2	SLUnet

Suomen Liikunta ja Urheilu ry käynnisti vuonna 1999 laajan, kaikkia jäsenjärjestöjään ja 
niiden paikallisyhdistyksiä koskevan tietohallintohankkeen (SLUnet), joka käsittää liikun-
tajärjestöjen palvelujärjestelmän sähköiset sovellukset, teknisen infrastruktuurin sekä koulu-
tus- ja tukiverkoston. Palvelut on räätälöity urheilun erityistarpeisiin. 

Vuonna 2000 hankkeessa oli kehitettävänä seuraavat sovellukset: 

Sporttikauppa seurojen ja liittojen välisen tilaus- ja maksuliikenteen hoitamiseen; 

Sporttikalenteri seurojen ja liittojen tapahtumien raportoimiseen;

Sporttisaittisovellus erikseen urheiluseuroille ja järjestöille kotisivustojen laatimiseen ja 

kanavaksi muihin sovelluksiin; sekä 

Sporttirekisteri, joka sisältää esimerkiksi seura- ja järjestörekisterin, erilaisia 

henkilörekistereitä sekä lisenssirekisterin. 

Sporttikalenteri lakkautettiin vuoden 2002 aikana johtuen Sporttisaitti-järjestelmän toimit-
tajavaihdoksista.

SLUnet on tarkoitettu palvelemaan urheiluseuroja sekä valtakunnallisia ja alueellisia lii-
kuntajärjestöjä niiden operatiivisessa toiminnassa. Sen kautta syntyy kuitenkin myös liikun-
tapoliittisen suunnittelun ja tutkimuksen kannalta kiinnostavaa tietoa sekä mahdollisuuksia 
koko väestölle tarkoitettuun tiedottamiseen.

Opetusministeriö on rahoittanut SLUnetin kehitystyötä merkittävästi.
Suomen Liikunta ja Urheilu ry perusti vuonna 2000 Suomen Urheiluportaali Oy:n. 

Yhtiön liikeajatuksena oli toimia urheilujärjestöjen toimintaan liittyvän kaupallisen sisäl-
löntuotannon toimialueella. Yhtiöllä ei kuitenkaan ollut varsinaista toimintaa. Opetusmi-
nisteriö ei ole myöntänyt rahoitusta Suomen Urheiluportaali Oy:lle.

Yksityiskohtaisemmin SLUnetin kehitystä 2000–2005 esitellään luvussa 4.

1�

2�

3�

4�
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3 Liikunnan sisältötuotannon 
strategiatyöryhmän ehdotus 
Kansalaisten liikuntainfo -palvelusta

Seuraavassa selostetaan Kansalaisten liikuntainfo -palvelun visiota sellaisena kuin Liikunnan 
sisältötuotannon strategiaryhmä sen vuonna 2000 esitti.

Liikunnan sisältötuotannon strategiatyöryhmän mukaan ihmiset ovat kiinnostuneita 
liikunnasta ja haluavat saada siitä tietoa: liikunnan positiiviset vaikutukset hyvinvoinnille ja 
terveydelle sekä nuorten kasvulle ja kehittymiselle tiedostetaan. Liikunta- ja urheiluseuro-
jen liikuntatarjonnasta on kuitenkin huonosti tietoa saavissa. Yksi syy tähän on urheilu- ja 
liikuntaseurojen vähäiset resurssit viestintään. Vapaaehtoisvoimin ei perinteisiin viestintä- ja 
markkinointikeinoihin ole ollut mahdollisuuksia. 

Internet ja sähköiset palvelut tarjoavat kuitenkin täysin uuden ja edullisen viestintä- ja 
markkinointikanavan seurojen käyttöön. Niiden avulla liikuntatarjonta voidaan saada hel-
posti kansalaisten ulottuville, palvelut löytyvät yhdestä paikasta, samoilla hakumekanismeil-
la. Sama sovellus kannattaa toteuttaa niin, että se toimii myös kunnallisten ja liikuntapalve-
luita tarjoavien yritysten ja esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten työvälineenä.

Kansalaisten liikuntainfo -palvelu on internetin kautta toteutettava tietokanta, johon 
kootaan tiedot erilaisista liikunnan harrastusmahdollisuuksista paikkakunnittain ja alu-
eittain. Tietokanta sisältäisi tiedot kaikista liikuntapalveluista ja -tiloista, olipa järjestäjänä 
sitten kunta, seura tai yksityinen yritys. Tavoitteena on, että suomalaiset voisivat mahdolli-
simman helposti löytää tietoa heille sopivista liikuntamahdollisuuksista ja että myös ilmoit-
tautumiset ja varaukset voitaisiin tehdä internetin kautta. 

Liikuntainfo toimisi keskitetyssä tietokannassa, johon kukin palvelujen tarjoaja (seu-
ra, kunta, yritys) syöttää oman toimintakalenterinsa, ilmoittautumis- ja varausmenettelyt, 
hintatiedot ja muut liikunnan harrastajalle oleelliset tiedot. Liikuntainfo toimisi myös päi-
vittäisenä tiedotuskanavana esim. peruuntuneista tai muuttuneista liikuntatunneista tai -
harjoituksista.

Liikuntainfo–sovellus toimii kansalaisten näkökulmasta hyvin silloin, kun mahdollisim-
man moni liikuntapalvelujen tuottaja päivittää tietonsa reaaliajassa palveluun. Tämä edel-
lyttää onnistuakseen laajaa seurojen kouluttamista sekä toimintatapojen ja toimintakulttuu-
rin muutosta. Muutoksen aikaansaaminen on tämän hankkeen kriittisin ja vaativin tehtävä 
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ja edellyttää riittäviä resursseja.
Ajatuksena oli rakentaa Kansalaisten liikuntainfo -palvelu urheiluseuroille suunnitel-

tujen ja tarjottavien ohjelmasovellusten, erityisesti Sporttisaitti-sovelluksen pohjalle. Sen 
vuoksi liikuntajärjestöjen tietojärjestelmien kehitys on olennainen edellytys Kansalaisten 
liikuntainfo -palvelun syntymiselle. 
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4 Työryhmän toiminta

Seuraavassa selostetaan työryhmän toimintaa toisaalta liikuntajärjestöjen tietojärjestelmien 
ohjaamiseksi, toisaalta Kansalaisten liikuntainfo -palvelun kehittämiseksi. Työryhmän työn 
kanssa samanaikaisesti tapahtui tietojärjestelmien kehitystyötä myös opetusministeriössä, 
Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä sekä Jyväskylän yliopistossa. Työryhmän toimintaa ja sen 
vaikutuksia ei ole mahdollista yksiselitteisesti erottaa muiden tahojen toiminnasta ja vaiku-
tuksista. Sen vuoksi seuraavassa esitetään yleinen kuvaus järjestelmien kehityksestä vuosina 
2000–2005 yrittämättäkään eritellä työryhmän ja muiden tahojen vaikutuksia. 

4.1	Liikuntajärjestöjen	tietojärjestelmät

Liikuntajärjestöjen tietojärjestelmien ohjauksessa työryhmän ensisijaisena kiinnostuksen 
kohteena olivat SLUnet-järjestelmä sekä Suomalaisen Liikunnan Tietopankin järjestelmistä 
erityisesti liikuntajärjestötietokanta LIITO.

4.1.1 SLUnet ja SLT -järjestelmien päällekkäisyyksien arviointi ja vertailu

LiiSi 2 -työryhmän suorittama vertailu 2002

Sekä SLUnetia että Suomalaisen liikunnan tietopankkia on pitkälti kehitetty valtionrahoi-
tuksen turvin. Koska päällekkäisiä järjestelmiä ei ole järkevää ylläpitää, työryhmä vertaili 
SLUnet- ja SLT-järjestelmien tietosisältöjä, palveluja ja teknisiä ratkaisuja. Vertailu koski 
toisaalta Sporttirekisteriä ja Sporttikalenteria, toisaalta LIITO-järjestelmää ja SLT:n tapah-
tumakalenteria. Tavoitteena pidettiin selkeää ja hyvää järjestelmää yhtä hyvin liikunnan eri 
toimijoiden - seurojen, järjestöjen, kuntien ja yritysten - kuin tutkimuksen, suunnittelun ja 
valtakunnallisen tilastoinnin tarpeita ajatellen. 

19.2.2002 valmistuneen vertailun mukaan LIITO-järjestelmän vahvuuksia olivat kehit-
tyneet raportointityökalut ja yhteys kuntakenttään, heikkoutena keskitetyn tiedonkeruun 
ja tallentamisen ongelma, mikä näkyi tietosisällön puutteellisuuksina. SLUnet -tietojärjes-
telmän vahvuutena puolestaan oli hajautettu tietojen keruu ja tallentaminen sekä yhteys 
seurakenttään, heikkoutena kehittymätön raportointi, mikä johtui sovelluksen luonteesta 
operatiivisena työkaluna.   

Työryhmä katsoi, että nojautumalla kummankin tietojärjestelmän vahvuusalueisiin voi-
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taisiin saada aikaan taloudellisesti järkevät ja tietosisällöiltään ja toiminnoiltaan kattavat 
tietojärjestelmät, jos tähän vain on halua ja rohkeutta. 

Opetusministeriön tilaama selvitystyö 2002

Kumpikin järjestelmä - sekä SLT että SLUnet - oli vuonna 2002 rahoitusongelmissa, mikä 
asetti paineita valtionrahoituksen lisäämiseen. 

Jyväskylän yliopisto suunnitteli liikunnan tietopankin luovuttamista vuoden 2002 ai-
kana Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n yhteyteen perustettavalle yksityiselle osakeyhtiölle. 
Yliopiston suunnitelmassa ei otettu huomioon tietojärjestelmien julkisen käytön mahdolli-
suuksia muuten kuin yliopiston oman tutkimustarpeen osalta, minkä vuoksi opetusminis-
teriö järjestelmän päärahoittajana ei voinut pitää hanketta hyväksyttävänä.

SLUnetin eri sovellusten kehitystyö ja myynti ei ollut edennyt suunnitelmien mukaises-
ti, minkä vuoksi tietohallintohanke tuotti tappiota Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle. 

Edellä esitetyistä syistä opetusministeriö asetti 3.5.2002 selvitysmiehen laatimaan liikun-
nan tietojärjestelmiä koskevaa selvitystä. Tehtäväksi määriteltiin mm. selvittää opetusminis-
teriön, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Jyväskylän yliopiston sekä Suomen Kuntaliitto ry:
n tavoitteet ja intressit liikunnan tietojärjestelmien kehittämiseksi, selvittää olemassa olevien 
palveluiden sisältö ja päällekkäisyydet, taloudelliset näkökohdat sekä mahdollisen uuden 
tuotantohankkeen organisointi. 

Selvitysmies katsoi 14.6.2002 valmistuneessa selvityksessään, että järjestelmien asiakas- 
ja käyttäjäkunnan samanlaisuudesta ja toimintojen osittaisesta päällekkäisyydestä johtuen 
olisi mahdollista yhdistää Suomalaisen liikunnan tietopankki ja SLUnet. Yhdistämisen etuja 
olisi päällekkäisyyksien karsinta ja toiminnan säilyminen urheilun vaikutuspiirissä. Koska 
SLUnet perustuu teknisesti nykyaikaisemmalle ratkaisulle, selvitysmies suositteli Suomalai-
sen liikunnan tietojärjestelmän tietokantojen siirtoa SLUnetin Oracle-tietokantaan. 

Selvitysmiehen ehdotusta ei sellaisenaan toteutettu, mutta selvityksellä ja ehdotuksilla 
oli huomattavaa vaikutusta SLUnetia ja SLT:tä koskeviin ratkaisuihin.

4.1.2 SLUnet

Vuonna 1999 käynnistetty urheilujärjestöjen sähköisten palvelujen hanke SLUnet-järjestel-
mä tuotti alkuvuosina Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle tappiota useista eri syistä:

Ensinnäkin sovellusten kehitystyössä tapahtui viivästymisiä, mitkä estivät markkinointia 
ja sitä kautta tulorahoituksen saamista. SLUnet verkkopalveluiden Sporttisaitin, Sportti-
kalenterin sekä Sporttikaupan toimittajaksi valittu TJ Group Oy ei kyennyt toteuttamaan 
hankkeita. Hankkeiden pilotointivaiheessa vuonna 2001 toimittaja vaihdettiin Sonera Oyj:
öön, joka ei myöskään kyennyt toteuttamaan hanketta. Vaikka toimittajilta saatiin takaisin 
maksetut palkkiot korkoineen, myöhästymisestä aiheutui vakavia ongelmia ja taloudellisia 
menetyksiä. Uudeksi toimittajaksi valittu Optinet Oy sai Sporttisaitin valmiiksi kolmen 
kuukauden aikana vuonna 2002. Sporttikauppa päätettiin ylläpitää toistaiseksi TJ Groupin 
Oy:n tuottamalla ratkaisulla ja Sporttikalenteri päätettiin hyllyttää odottamaan Liikuntain-
fon ratkaisuja. Näiden muutosten jälkeen Sporttisaittia ja SLUnet-järjestelmän muita sovel-
luksia päästiin markkinoimaan tehokkaasti.

Toiseksi myynti ei osin yllä mainituista syistä toteutunut budjetoidulla tavalla vuosina 
2000-2004.

Kolmanneksi hintoja koskeva sopimus liittojen kanssa ei vuosina 1999-2004 sallinut 
kustannusvastaavaa hinnoittelua ja SLU joutui kantamaan tätä koskevat tappiot.
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Opetusministeriön myöntämän ylimääräisen rahoituksen ansiosta järjestelmän kehitys-
työ voitiin viedä suunnitelmien mukaan päätökseen vuonna 2004. Myös hankkeelle laadittu 
talouden tervehdyttämisohjelma onnistui ja vuodesta 2007 alkaen SLUnet-järjestelmä tullee 
olemaan tuloiltaan ja menoiltaan tasapainossa. 

4.1.3 Suomalainen liikunnan tietopankki

Suomalaisen Liikunnan Tietopankki ei saanut käyttäjiä toivotulla tavalla. Vaikka LIPAS-
tietokantaa oli viime vuosina yritetty kehittää juuri kuntakentän toivomusten mukaisesti, 
kunnat eivät kuitenkaan kokeneet sen palvelevan tarpeitaan. Järjestelmässä oli kuitenkin 
mukana 400 kuntaa ja 600 suorakäyttäjää. Järjestökentästä puolestaan osa ei tuntenut LII-
TO-järjestelmää omakseen. Ehkäpä tästä syystä tietosisällöissä oli huomattavia puutteita, 
mikä luonnollisesti osaltaan vaikutti käytettävyyteen.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry, joka oli osallistunut Suomalaisen Liikunnan Tietopan-
kin rahoitukseen ja erityisesti LIITO-järjestelmän rakentamiseen, päätti vuodesta 2002 luo-
pua LIITO-järjestelmän käytöstä ja rahoituksesta ja keskittyä SLUnet-järjestelmän kehittä-
miseen. 

Opetusministeriö ei tämän jälkeen enää pitänyt aiheellisena LIITO-järjestelmän ylläpi-
toa. Sen vuoksi LIITO lakkautettiin vuoden 2003 alusta.

SLT:n johtoryhmä asetti toukokuussa 2003 ns. kuntajaoksen pohtimaan järjestelmän 
kehittämistä. Kuntajaoksen työ valmistui joulukuussa 2004. Keskeiset ehdotukset olivat 
atk-ratkaisun nykyaikaistaminen, liikuntapaikkoja koskevien tietosisältöjen keventäminen 
ja raportointijärjestelmän parantaminen. Keväällä 2005 kuntajaoksen työn pohjalta käyn-
nistettiin atk-järjestelmän kehitystyö. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 
2006. 

4.2	Kansalaisten	liikuntainfo	-palvelu

4.2.1 Perehtyminen muihin samantyyppisiin järjestelmiin

Työryhmän työn alkuvaiheessa pyrittiin perehtymään olemassa oleviin muihin samantyyp-
pisiin järjestelmiin. Kuten aikaisemmissa luvuissa on kuvattu, selvitystyö aloitettiin SLU-
netin ja SLT:n järjestelmistä. Näistä järjestelmistä Liikuntainfo-palvelun kanssa osittain 
samantyyppisiä ovat SLUnetin Sporttikalenteri sekä SLT:n tapahtumakalenteri. SLUnetin 
Sporttikalenteri lopetettiin järjestelmän toimittajavaihdoksen yhteydessä vuoden 2002 ai-
kana. SLT:n tapahtumakalenteri on LIPAS-järjestelmän uudistuksen yhteydessä niin ikään 
tarkoitus lopettaa.

Työryhmä tutustui mahdollisuuksien mukaan myös muiden toimialueiden vastaavan-
kaltaisiin palveluihin. Näistä voidaan mainita Opintoluotsi-palvelu sekä Espoon Menox 
–palvelu.

Opintoluotsi

Opintoluotsi.fi on opetusministeriön valtakunnallinen koulutuksen teemaportaali, joka 
rohkaisee ja kannustaa ihmisiä hyödyntämään koulutusjärjestelmän monipuolisia mahdol-
lisuuksia oman elämänsä kannalta parhaalla tavalla. Suomen laajin koulutustiedon verkko-
palvelu kokoaa tiedot erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja koulutukseen liittyvää neu-



17

vontaa antavista tahoista yhteen osoitteeseen kaikkien saataville. Palvelun ideana on tarjota 
käyttäjille perustiedot tarjolla olevista vaihtoehdoista ja opastaa heidät hakemaan lisätietoa 
muualta internetistä.

Opintoluotsi tarjoaa useita erilaisia tapoja lähestyä koulutustietoa. Tiedon etsijä voi va-
lita niistä itselleen sopivimman. Tiedonetsinnän lähtökohtana voi olla esim. koulutusalat, 
oppilaitokset ja tutkinnot, lisäkoulutus ja harrastukset, rahoitus ja asuminen. Palvelusta on 
myös ruotsin- ja englanninkielinen sivusto.

Opintoluotsi on käynnistetty ja sitä kehitetään Euroopan sosiaalirahaston tuella. Han-
ketta koordinoi ja sen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. Opintoluotsi.fi voitti vuonna 
2004 valtiovarainministeriön järjestämän Julkisten verkkopalveluiden laatukilpailun portaa-
lisarjan. Tunnustusta annettiin selkeästä ja luotettavasta sisällöstä sekä suunnitelmallisesta 
toteutuksesta, joka perustuu tutkimukseen ja yhteistyöhön.

Menox

Menox on Espoon alueen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan harrastusmahdollisuuksista 
informoiva palvelu, jonka taustalla on Espoon Menox ry. Palvelu on koonnut ja jakanut 
tietoja eri alojen harrastusmahdollisuuksista Espoossa esimerkiksi koulujen kautta. Vuosi-
na 1997-2000 tiedot olivat paperimuodossa. Vuosina 2001-2002 ja 2005 käytössä on ol-
lut internet-sivusto, josta on linkit harrastuksia tarjoavien yhteisöjen sivuille aihepiireittäin 
koottuna. Parhaillaan Menox ry suunnittelee laajentumista valtakunnalliseksi järjestelmäksi. 
Tätä varten perustettaisiin noin 15 alueellista Menox-yhdistystä. 

4.2.2 Kansalaisten liikuntainfo -palvelun hankesuunnitelma 2001 

Työryhmä tilasi vuonna 2001 Liikuntainfo-palvelua varten hankesuunnitelman, jonka laati 
toimitusjohtaja Jari Pullinen Noventum Oy:stä. Hankesuunnitelma kokosi aikaisemman 
työn tulokset sekä loi pohjaa tarkemman suunnittelutyön aloittamiselle. Hankesuunnitelma 
on työryhmän muistion erillisenä liitteenä.

Hankesuunnitelmassa tarkennettiin suunnitellun liikuntainfo-palvelun toimintaa ja 
ominaisuuksia. Suunnitelmassa arvioitiin myös sisällöntuotannon eri tahoja sekä heidän 
motivoimista palvelun käyttöön. Lisäksi arvioitiin Liikuntainfo-palvelun markkinointitar-
peita sekä rahoitusrakennetta. Hankesuunnitelmassa esitettiin myös ensimmäinen luonnos 
projektisuunnitelmaksi järjestelmän kehitystyön osalta.

Vuoden 2005 aikana työryhmä arvioi hankkeen pilotointiin liittyen vuonna 2001 laa-
dittua hankesuunnitelmaa ja siinä esitettyä visiota. Kuluneitten vuosien aikana terveyttä 
edistävän liikunnan merkitys oli korostunut eikä sitä ollut riittävästi otettu huomioon al-
kuperäisessä hankesuunnitelmassa. Esimerkiksi liikuntareseptin toteuttaminen edellyttää 
tietoa olemassa olevista soveltuvista liikuntamahdollisuuksista. Tämän tapainen tieto luoki-
tuksineen tulisi olla osa palvelua.

4.2.3 Eri tahojen näkemysten selkeyttäminen 2001

Työryhmä kokosi laajan asiantuntijafoorumin 7.3.2001 keskustelemaan Liikuntainfo-pal-
velusta. Foorumiin osallistui urheiluseurojen, kuntien sekä liikunta-alan yritysten edustajia. 
Kunkin ryhmän näkökulmasta laadittiin ns. SWOT-analyysi Liikuntainfo-palvelusta.

Urheiluseuroille selkeimmät hyödyt Liikuntainfo –palvelusta ovat näkyvyyden ja tavoi-
tettavuuden lisääntyminen sekä imagokysymykset. Seurat näkivät Liikuntainfon palveluna, 
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jonka kautta seuroille voi tulla lisää jäseniä ja apua varainhankintaan. Heikkoudet juon-
tavat liikuntaseurojen vapaaehtoisuuteen perustuvasta toiminnasta. Seurojen tietotekninen 
käyttötaito on vaihtelevaa ja liikuntaterminologia kirjavaa. Selkeiksi uhiksi seurat nimesivät 
teknisten vikojen lisäksi mm. tietojen päivittämättömyyden, mahdolliset palvelun käytöstä 
perittävät kustannukset ja sen että jos järjestelmiä on useita, samat tiedot joudutaan syöttä-
mään useaan kertaan.

Asiantuntijafoorumin mielestä Liikuntainfo –palvelun vahvuuksia kunnissa ovat inter-
net-pohjaisuus, joka helpottaa hallinnointia, ja yhteisen brandin voima. Valtakunnallisuus 
nähtiin sekä vahvuutena että heikkoutena. Heikkoudeksi nähtiin sama kuin seuroillakin 
eli että jos vastaavia järjestelmiä on useita, tiedot joudutaan syöttämään useaan paikkaan. 
Kunnille mahdollisuuksia ovat mm. imagokysymykset ja se, että Liikuntainfo saattaa tarjota 
etenkin pienille kunnille riittävät työkalut liikuntapalveluista tiedottamiseen. Uhiksi kun-
nat näkivät resurssien puutteen. Pelkona on kuntien sitoutumattomuus hankkeeseen. Myös 
sitä pohdittiin, onko Liikuntainfo -hanke liian laaja kerralla toteutettavaksi.

Asiantuntijafoorumissa yritysten näkökulma oli varsin selkeä. Yritykset tarvitsevat mark-
kinoita, jotka luovat kontakteja. Jos Liikuntainfo tarjoaa yritykselle selkeää lisäarvoa - lisää 
asiakkaita, eli lisää tuottoa – yritykset ovat kiinnostuneita olemaan mukana. Heikkoutena 
nähtiin liikunnan tuotteistamattomuus eli se, että samaa liikuntapalvelua tarjotaan eri ni-
mikkeillä, joka vaikeuttaa vertailua. Mahdollisuutena ja edellytyksenä yritykset näkivät sen, 
että päivitys hajautetaan tapahtuman/liikuntapalvelun järjestäjille. Yritykset näkivät uhkana 
hallinnollisen haasteen, kun palvelussa on mahdollisesti mukana tuhansia seuroja ja satoja 
kuntia.

4.2.4 Kuntapilotit 2005

Työryhmän näkemyksen mukaan edellytys Liikuntainfo-palvelun onnistumiselle on, että 
kunnat sitoutuvat hankkeeseen. Vain kuntien koordinaatiotyön avulla voidaan paikalliset 
urheiluseurat ja liikuntayritykset saada mukaan palveluun. Sen vuoksi työryhmä päätti ko-
keilla Liikuntainfo-palvelua kuntien kanssa yhteistyössä.

 Hankkeen pilotointi järjestettiin 1.11.2004–30.6.2005 välisenä aikana kolmen kunnan 
alueella. Mukaan pilotointiin kutsuttiin Keuruun, Tuusulan ja Lempäälän kunnat ja kunti-
en alueella toimivat urheiluseurat. Pilotoinnin tavoitteena oli, että mahdollisimman moni 
urheiluseura ilmoittaisi ja ylläpitäisi erilaiset tapahtumansa kunnan yhteiseen tapahtumaka-
lenteriin suoraan omien kotisivujensa kautta.

Pilotoinnissa hyödynnettiin SLUnetin urheilua varten suunnittelemaa valmista julkai-
sujärjestelmää Sporttisaittia. Sporttisaitin toimittaja Optinet Oy oli mukana kehittämässä 
tuotettaan edelleen Liikuntainfon pilotointiin sopivaksi. Pilotoinnissa mukana oleville kun-
nille annettiin ilmaiseksi käyttöoikeus Sporttisaitti-julkaisujärjestelmään. Sporttisaitin avul-
la seurat saivat työkalun omien kotisivujensa ylläpitoon ja tapahtumakalenterin käyttöön.

Pilotointia varten mukana oleville kunnille luotiin kuntakohtaiset tapahtumakalenterit, 
jotka linkitettiin kunnan omille www-sivuille. Kuntien tapahtumakalentereista oli mahdol-
lista hakea kaikki kunnan alueella järjestettävät liikuntatapahtumat.

Seurojen tapahtumakalentereissa tapahtumat oli mahdollista luokitella erilaisilla kri-
teereillä. Pikavalintoina luokittelussa olivat Aikuisten liikunta, Lasten ja nuorten liikunta 
ja Huippu- ja kilpaurheilu. Lisäksi luokittelu oli mahdollista tehdä myös mm. lajityypin 
perusteella. Vastaavasti kuntien tapahtumakalentereilla tapahtumia oli mahdollista hakea 
luokittelua hyödyntäen.

Pilotointiin osallistui kaikkiaan 22 urheiluseuraa kolmen kunnan alueelta. Urheiluseu-
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roille järjestettiin jokaisessa kunnassa kaksi koulutustilaisuutta. Koulutustilaisuuksissa käy-
tiin läpi Sporttisaitti-julkaisujärjestelmän käyttöä keskittyen erityisesti tapahtumakalenterin 
käyttöön. 

Kunnista Keuruu oli selvästi aktiivisin. Pienehkön kunnan alueelta pilotoinnissa oli ak-
tiivisesti mukana 14 seuraa. Liikuntainfoon osallistuneille seuroille tehtiin kyselytutkimus 
pilotointiajan päättyessä. Saatu palaute oli pääosin positiivista ja puolsi liikuntainfo-palve-
lun merkitystä toimijoille. 

4.2.5 Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen

Työryhmä selvitti vuoden 2005 aikana erilaisia mahdollisuuksia hankkeen kehitysvaiheen 
rahoitukseen. Ongelmaksi muodostuu erityisesti tarvittavan järjestelmän kehityskulujen 
sekä laajan käyttöönotto- ja markkinointiprojektin kustannukset. Vaadittavia investointeja 
ei voida kattaa tulorahoituksella vaan hankkeelle on löydettävä ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitusvaihtoehtoina arvioitiin sekä kansallista että EU-rahoitusta. Selvitysten tulok-
sena arvioitiin, ettei kansallisesti löydy tarvittavan mittaluokan rahoitusta nykyisien toi-
mijoiden puitteissa sen paremmin opetusministeriön kuin Suomen Liikunnan ja Urheilu 
ry:n osalta. EU:n rakennerahastot arvioitiin mahdollisiksi rahoitusvaihtoehdoiksi, mutta 
käynnissä olevan rahastokauden puitteissa ei näyttänyt olevan mahdollista saada rahoitusta 
tämän suuruusluokan hankkeeseen.
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5 Johtopäätökset ja ehdotukset 
jatkotoimenpiteiksi 
         

5.1	Liikuntajärjestöjen	tietojärjestelmät

Liikuntajärjestöjen tietojärjestelmät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan työryhmän toi-
mikauden aikana. SLUnetin tietojärjestelmien käyttäjämäärät ovat kasvaneet merkittävästi. 
Vuoden 2005 lopussa Sporttirekisterissä oli n. 650 000 urheilijan tiedot ja Sporttisaittia 
hyödynnettiin yli 400 urheiluseurassa tai joukkueessa. Myös SLUnetin talous on tasapaino-
tettu suunnitelmien mukaisesti ja yksikkö päässee nollatulokseen vuoteen 2007 mennessä.

Suomalaisen liikunnan tietopankin LIPAS- ja LUOVI- tietojärjestelmiä kehitetään ja 
uudistetut palvelut otetaan käyttöön vuoden 2006 aikana.

5.2	Kansalaisten	liikuntainfo

5.2.1 Palvelun tarpeellisuus

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvän tietoyhteiskuntaoh-
jelman tarkoituksena on ottaa tieto- ja viestintätekniikan suomat mahdollisuudet laajaan 
käyttöön koko yhteiskunnassa. Tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta, sosi-
aalista ja alueellista tasa-arvoa sekä kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua hyödyntämäl-
lä tieto- ja viestintätekniikkaa koko yhteiskunnassa. Lisäksi pyritään säilyttämään Suomen 
asema yhtenä tieto- ja viestintäteknologian johtavista tuottajista ja hyödyntäjistä. Ohjelman 
avulla koordinoidaan valtionhallinnon omia toimenpiteitä horisontaalisella tasolla, jotta 
voidaan varmistua muun muassa siitä, että toteutettavat toimenpiteet eivät ole päällekkäisiä 
tai keskenään ristiriidassa. 

Kansalaisten liikuntainfo toteuttaisi omalta osaltaan hallituksen tietoyhteiskuntaohjel-
man tavoitteita alalla, jolla tämäntapaisia hankkeita ei juurikaan ole olemassa. 

Liikuntainfon tapaisia palvelutarpeita on esitetty liikunnan eri osa-alueilla, esim. perhe-
liikunnan, opiskelijaliikunnan ja työpaikkaurheilun näkökulmasta. Näyttää siltä, että mitä 
enemmän liikunnan ja hyvinvoinnin yhteys ymmärretään, sitä suuremmaksi kasvaa tarjolla 
olevia liikuntamahdollisuuksia koskeva tiedon tarve.

Edellä todetun perusteella työryhmä pitää Liikuntainfo-palvelua kansalaisten kannalta 
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tarpeellisena: jotta liikuntalain tavoitteen mukaisesti voidaan edistää väestön hyvinvointia 
ja terveyttä, tulee toisaalta olla tarjolla väestön moninaisten tarpeiden mukaisia liikunta-
mahdollisuuksia, toisaalta tietoa itse kullekin sopivista liikuntamahdollisuuksista tulisi olla 
mahdollisimman helposti saatavissa.

Kansalaisten liikuntainfo -palvelun onnistumisen edellytyksen on, että liikuntapal-
velujen järjestäjät - kunnat, urheiluseurat ja liikuntayritykset - kokevat sen hyödylliseksi. 
Työryhmän kokemusten pohjalta näyttää siltä, että kaikki kunnat eivät välttämättä pidä 
tämäntyyppisen palvelun luomista mahdollisena nykyisessä tilanteessa eivätkä ole haluk-
kaita panostamaan siihen. Tähän lienee useita sinänsä ymmärrettäviä syitä. Tietotekninen 
valmius ei kaikissa kunnissa vielä ole riittävä: kunta, joka ehkä vasta on saanut kehitetyksi 
kotisivunsa, ei vielä ole valmis näin pitkälle menevään palveluun. Vaikea taloudellinen ti-
lanne ja henkilöstön puute kunnissa asettaa myös omat rajoituksensa. Myös urheiluseurojen 
välillä on tietotekniikan käytön suhteen nykyisin hyvinkin suuria eroja: osa urheiluseuroista 
ei ole vielä edes perustanut verkkosivujansa kun taas toiset suunnittelevat kehittyneitä säh-
köisiä palveluita. 

5.2.2 Jatkosuunnittelu

Työryhmä esittää seuraavassa eräitä Liikuntainfon toteuttamiseen liittyviä käytännön näkö-
kohtia.

Mahdollisia toteuttamistapoja

Ensimmäisenä alkuperäisen suunnitelman mukaisena toteuttamistapana pidetään keskitet-
tyä luokiteltua tapahtumatietokantaa. Tähän tietokantaan tallennetaan kaikki informaatio 
tarkasti luokiteltuna, mikä mahdollistaa kattavat tietokantahaut. Näiden hakujen avulla voi-
daan tarjota palvelun käyttäjälle tarkkaa jäsenneltyä tietoa. Laadittu hankesuunnitelma ja 
suoritettu pilotointi perustuivat tähän toteutustapaan.

Vaihtoehtoisena toteutustapana voidaan pitää palvelua, joka kokoaa yhteen viittauksia 
ulkoisiin tietolähteisiin. Tällöin varsinainen tietosisältö sijaitsisi ulkopuolisissa palveluissa, 
joihin viitataan Liikuntainfosta. Tämänkaltaisen palvelun perustaminen on teknisesti hel-
pompi toteuttaa, mutta ei mahdollista yhtenäisiä tietokantahakuja tietosisältöön. Opinto-
luotsi-palvelu on periaatteeltaan tämänkaltainen ratkaisu.

Näiden kahden keskeisen toteuttamistavan lisäksi on muitakin mahdollisia ratkaisu-
ja. Eräinä vaihtoehtoina voisivat olla tietojen sisällyttäminen kunnittain kuntien sivuille, 
lajeittain lajiliiton sivustoille tai alueittain SLU-alueiden sivustoille. Näiden ratkaisujen 
heikkoutena on keskitetyn valtakunnallisen palvelun puute sekä luotavien tietosisältöjen 
hajanaisuus.

Hankkeen hallinnointi

Liikunnan sisältötuotannon strategiatyöryhmä katsoi muistiossaan vuonna 2000, että Lii-
kuntainfo-palvelun tulisi olla liikuntajärjestöjen hallinnoima järjestelmä, joka rakentuisi 
SLUnet-järjestelmään sisältyvän urheiluseurojen Sporttisaitti-palvelun pohjalle. Myös Lii-
si2-työryhmä pitää liikuntajärjestöjen keskeistä roolia perusteltuna, mutta haluaa korostaa 
verkostoitumisen tärkeyttä ja erityisesti kuntien keskeistä merkitystä hankkeen onnistumi-
sessa.
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Hankesuunnittelu ja hankkeen rahoitus

EU:n tuleva alue- ja rakennerahastopolitiikka vuosille 2007- 2013 on parhaillaan valmis-
teltavana. Alue- ja rakennerahastopolitiikan Suomen kansallisen viitekehyksen mukaan 
tavoitteena on EU:n Lissabonin strategian mukaisesti vahvistaa alueellista kilpailukykyä, 
työllisyyttä ja hyvinvointia. Painopisteitä ovat 1) yritykset ja innovaatiot; 2) osaaminen, työ-
voima, työllisyys ja yrittäjyys; sekä 3) kilpailukykyiset toimintaympäristöt. Kilpailukykyisiin 
toimintaympäristöihin kuuluu tietoyhteiskunnan kehittäminen, mm. tietoyhteiskunta- ja 
viestintäpalveluiden esteettömän ja tasa-arvoisen saatavuuden turvaaminen. Työryhmän kä-
sityksen mukaan tämä voisi tarjota mahdollisuuden rahoituksen saamiseksi Kansalaisten 
liikuntainfo -palvelun kehitystyöhön. 

Työryhmä pitää realistisena kaksivaiheista etenemistä hankkeen jatkosuunnittelussa. 
Ensimmäisessä vaiheessa tulisi laatia yksityiskohtainen hankesuunnitelma ja hankkia sen 
laatimiseksi tarvittava rahoitus. Hankesuunnitelman laatiminen vaatisi arviolta vuoden 
työpanoksen. Rahoitustarve olisi noin 50 000 euroa. Toisessa vaiheessa haettaisiin hanke-
suunnitelman pohjalta rahoitus hankkeen toteuttamiseksi. Rahoitusta tarvittaisiin toisaalta 
hankkeen atk-suunnitteluun, toisaalta käyttöönottoa ja markkinointia varten. Tavoitteena 
on, että aikanaan hankkeen tulorahoitus olisi riittävä kattamaan ylläpitokustannukset eikä 
ylläpitoon tarvittaisi enää erillistä avustusta.

Hankesuunnitelmaa laadittaessa tulisi huomiota kiinnittää erityisesti liikuntapalvelujen 
ryhmittelyyn keskitetyn tietokannan vaihtoehdossa siten, että kansalaiset voisivat mahdol-
lisimman hyvin löytää heille soveltuvia liikuntamahdollisuuksia olemassa olevasta tarjon-
nasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi terveyttä edistävän liikunnan näkökulman huomioon 
ottamista tarjottavien liikuntapalvelujen luokituksessa. 
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