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1. TAUSTA JA TAVOITE 
 
Urheilutiedon tuotantojärjestelmä-konseptin perustana on Suomen Olympiakomitean 
vuonna 2018 käynnistämä huippu-urheilun datastrategiatyö ja vuonna 2019 vahvistettu 
Olympiakomitean strategia, jonka mukaan yhtenä painopistealueena on digitalisaation 
keinoin luoda edellytyksiä suomalaiselle huippu-urheilumenestykselle.  

Strategiatyötä edelsi urheilun tietojärjestelmiä koskeva esiselvitys, jossa havaittiin, että 
suomalainen huippu-urheilun data on hajallaan lukuisissa, toisistaan riippumattomissa 
järjestelmissä, laskentataulukoissa ja manuaalisissa prosesseissa. Toiseksi, havaittiin, että 
valmentajat tyypillisesti käsittelevät valmentautumiseen liittyvää tietoa omissa excel-
taulukoissa, jotka saattavat sisältää runsaastikin eri lähteistä koottuja urheilijakohtaisia 
tietoja. Esiselvityksen pohjalta tavoitetilaksi määrittyi konsepti, jossa urheilun käytössä 
olevissa tietojärjestelmissä oleva tieto voitaisiin koota yhteen paikkaan, tieto olisi urheilijan 
hallinnassa ja luvitettavissa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti eri käyttö-
tarkoituksiin ja tietoa voitaisiin tuottaa reaaliaikaisesti erilaisiin käyttöliittymiin, erityisesti 
mobiiliin. 

Esiselvityksen perusteella käynnistetiin Huippu-urheilun datastrategiatyö, jossa määritel-
tiin tavoitetilan mukainen tietotekninen perusratkaisu, Huippu-urheilun palvelualusta ja 
alustalla käsiteltävät tiedot päätasolla (ks. Kuvio 1). Tietoteknisen ratkaisun rinnalla 
tarkasteltiin myöskin urheilun tietotuotannon organisointia ja osaamistarpeita. 
Palvelualustaratkaisun testaamiseksi käynnistettiin ensimmäiset proof-of-concept-kokeilut 
syksyllä 2019 (ks. Liite 1). 

 
 
Kuva 1. Huippu-urheilun palvelualusta kaaviokuvana 
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Datastrategiatyön ja kokeilujen perusteella tunnistettiin tarve määritellä huippu-urheilun 
palvelualusta sekä järjestelmän toteutukseen oleellisesti liittyvät tekijät tarkemmalla, 
vaatimusmäärittelyn tasolla. Samalla tunnistettiin tarve tarkastella palvelualustaa osana 
laajempaa konseptia, jossa huomioidaan digitaalisen transformaation mahdollistamat 
uudenlaiset organisoitumis- ja osaamisyhdistelmä. Tässä dokumentissa kuvataan aluksi 
huippu-urheilun palvelualusta -konsepti sisältäen tietoteknisen ja tietorakenteiden ja -
sisältöjen määrittelyn sekä tämän projektihallinnon ja organisoitumisen osalta uudenlaisen 
toimintamallin kuvauksen. Yhdessä nämä komponentit – palvelualusta, tarvittavat 
uudenlaiset osaamiset ja niiden yhdistelmät sekä tehokkaan ja systemaattisen 
datatuotannon edellyttämä organisoituminen – muodostavat kuvauksen suomalaisen 
urheilutiedon tuotantojärjestelmästä ja sen vaatimuksista. 
 
Vaatimusmäärittely on laadittu laajassa yhteistyössä ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 
Määrittelytyöhön mittavan panoksensa ovat antaneet Tieteellisen laskennan keskus CSC 
Oy:n tietotekniikan asiantuntijat Pekka Palin, Minna Perälampi, Aleksi Kallio, Vesa 
Tenhunen, Tuija Raaska ja Kimmo Koski, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukset Kihun 
huippu-urheilun asiantuntijat Ari Nummela ja Mikko Häyrinen sekä Kuortaneen 
Olympiavalmennuskeskuksen urheiluteknologioiden asiantuntija Pekka Koskela. Lisäksi 
työn eri vaiheissa on ollut mukana joukko erityisalojen asiantuntijoita mm. tietojärjestel-
mätoimittajia ja urheiluvalmennuksen ja -testauksen asiantuntijoita. Päävastuu kokonai-
suudesta on Suomen Olympiakomitealla ja siellä digipäällikkö Juha Saapungilla. 
 
Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on kuvata uudet toimintamallit ja järjestelmäarkki-
tehtuurissa kuvatut tuotantotasoiset järjestelmät muodostaen kokonaisuuden, jota 
kutsutaan Huippu-urheilun palvelualustaksi. Tässä selvityksessä on otettu tältä osin kolme 
olennaista suositusta: 
 
1) palvelualustan kehitysprojekti toteutetaan yhteistyössä koko urheiluyhteisön kanssa 

(joka näkyy siten että tehdään Proof of Concept -toteutuksia ja pidetään kaikki toimijat 
aktiivisesti mukana sidosryhmätoiminnassa); 

2) kehittäminen tapahtuu ketterin menetelmin, jatkuvan kehityksen ja integroinnin toimin-
taperiaatteella, mikä edellyttää sitä, että tarvittavat osaamiset ja organisoitu toiminta 
tapahtuu lähellä käytännön toimintaa, valmentautumisen prosesseja; 

3) panostetaan riittävästi testaukseen, myös jo palvelualustan kehitysprojektin aikana, 
jotta tuotantojärjestelmän aikaansaamat digitaaliset ratkaisut toimivat luotettavasti ja 
niiden jatkokehitykselle on vahva pohja. 

Vaatimusmäärittelyn tarkoituksena on kuvata riittävän tarkalla tasolla huippu-urheilun 
palvelualusta ja sen toteutukseen liittyvät tekijät, jotta mahdollista toteutusta varten olisi 
kattava ja yksityiskohtainen dokumentaatio ja siten myös edellytykset arvioida käytännön 
toteutuksen edellyttämiä resurssivaatimuksia, osaamistarpeita ja organisoitumista. Suo-
malaisen urheilutiedon tuotantojärjestelmä rakentuu tässä tarkastelussa palvelualusta-
konseptin ympärille. 
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2. PALVELUALUSTAN ARKKITEHTUURI 
 

Palvelualustan perusmallin pohjalta laadittu arkkitehtuurikuvaus (ks. Kuvio 2) sisältää 
toteutuksen keskeiset komponentit ja relaatiota. Operatiivisten lähdejärjestelmien osalta 
listaus on esimerkinomainen, mutta sisältää urheilun piirissä aktiivisesti käytössä olevia 
järjestelmiä. Suomisport viittaa Olympiakomitean urheiluyhteisölle tuottamaan ja 
ylläpitämään lajiliittojen ja urheiluseurojen käytössä olevaan järjestelmään, jota 
hyödynnetään käyttäjän tai palvelun identiteetin varmentavana autentikointipalveluna. 
Punaisen katkoviivan sisällä on vaatimusmäärittelyn mukaan toteutettava palvelualusta. 
Katkoviivan ulkopuolella ovat liittyvät järjestelmät, joita niiden kehittäjien on tarvittaessa 
muokattava rajapintojen tai toiminnallisuuden osalta siten, että ne toimivat palvelualustan 
kanssa. 

 
 
 
Kuvio 2.  Huippu-urheilun palvelualustan arkkitehtuuri.  
 

2.1 Operatiiviset järjestelmät 
 

Operatiiviset järjestelmät ovat urheilun operatiiviseen käyttöön tarkoitettuja 
lähdejärjestelmiä. Operatiivisella käytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä mitä tahansa 
urheiluun liittyvää toimintoa, joka tarvitsee tuekseen tietojärjestelmän. Operatiivisten 
järjestelmien rakentaminen tai määrittely ei ole tämän dokumentaation tehtävä, mutta 
palvelualusta saa datansa niistä ja tällöin on oleellista tunnistaa näihin järjestelmiin liittyviä 
ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä. 
 
Tällä hetkellä tunnettuja urheiluyhteisön käyttämiä järjestelmiä ovat muun muassa 
CoachTech, eLogger, Klab, MyEWay, Taika-tuoteperhe, Taitotec, Athlete Analyzer ja 
Suomisport. Näiden lisäksi on olemassa iso joukko lajikohtaisia sovellutuksia (mm. lajien 
kilpailujärjestelmät, erilaisten testaussovellutukset) ja uusia kehitetään ja otetaan käyttöön, 

Kehittyvät 

teknologiat 

(IOT) 
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joten palvelualustan tulee kyetä joustavasti operoimaan hyvin erilaisten tietojärjestelmien 
suhteen 

Yhteistä nimetyille järjestelmille on se, että niiden avulla kerätään urheilusta tietoa valmen-
nuksen tai harjoittelun tueksi. Tietoa hyödyntävät niin valmentajat kuin urheilijat sekä 
huippu-urheilun piirissä työskentelevät asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lääkärit, 
ravitsemusasiantuntijat, psyykkisen valmennukset asiantuntijat. Niissä on myös mahdollista 
analysoida ja vertailla useamman henkilön kirjauksia, jolloin valmentaja tai asiantuntija voi 
muodostaa kokonaiskuvan valmennusryhmästä tai joukkueesta sekä tehdä urheilijakoh-
taista tai toimintokohtaista vertailua ja analyysia.  

Tyypillisesti urheilun operatiiviset lähdejärjestelmät ovat toisistaan riippumattomia 
erillissovellutuksia ja niissä on mm. omat autentikointiratkaisut, jolloin kuhunkin 
järjestelmään kirjaudutaan erikseen urheilijan, valmentajan ja asiantuntijan käyttöön 
annetuilla, yleensä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tietoja tallennetaan järjestelmiin 
niissä määritellyillä tavoilla ja säännöillä, ja yleisesti käyttöliittymänä toimii tietokone. 
Teknologiselta valmiudeltaan järjestelmät eroavat varsin paljon toisistaan ja niiden perus-
ratkaisut saattavat olla ajallisesti verrattain kauan sitten luotuja, mikä voi rajoittaa niiden toi-
mivuutta suhteessa palvelualustaan ja kehittyviin käyttövaatimuksiin mm. reaaliaikaisesti 
tuotettu tieto mobiilikäyttöliittymään. Haasteena voi olla myöskin nykyisen henkilötieto-
suojasäätelyn mukainen järjestelmien toiminta ja käyttö. 

Usein käytännön tilanteessa tieto tuodaan eri operatiivisista järjestelmistä hyödynnettäväksi 
esimerkiksi valmentajan omaan excel-taulukkoon tai muistivälineeseen, tietovälineeseen, 
johon valmennusryhmän tai joukkueen urheilijoilla ei ole välitöntä näkymää. Toiseksi 
järjestelmille on ominaista, että ne on tuotettu tukemaan joko tiettyä valmentautumisen 
toimintoa tai tietyn lajin tarpeita tai näiden yhdistelmää, jolloin yksittäisen lähdejärjestelmän 
käyttäjäjoukko saattaa olla hyvinkin rajattu ja näin ollen myös edellytyksen järjestelmän 
aktiiviseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen ovat rajalliset ja usein jopa henkilösidonnaiset. 
Niinikään urheilun operatiivisten järjestelmien kyvykkyys integroitumiseen muihin 
järjestelmiin ja tässä tapauksessa huippu-urheilun palvelualustaan vaihtelee, ja tämän 
vuoksi jokaista operatiivista järjestelmää suhteessa palvelualustaan on tarkasteltava ja 
analysoitava erikseen. 

Suomalaisten, kotoperäisten lähdejärjestelmien rinnalla käytössä on vaihtelevasti myös 
kansainvälisille markkinoille kehitettyjä sovellutuksia. Tyypillisesti kansainväliset 
järjestelmät soveltuvat suurten ammattilaislajien käyttöön ja sielläkin hyvin usein 
lajikohtaisen datan käsittelyyn erikoistuneiden data-analyytikoiden työkaluiksi. (ks. Kuvio 3). 
Suomen näkökulmasta järjestelmät on usein varsin arvokkaita, niiden tehokas käyttö 
edellyttää erityisosaamista ja niiden kehitystä ohjaa suurten ammattilaislajien tarpeet. 
Suomessa kansainvälistä menestystä haetaan suurten ammattilaislajien rinnalla ja ohessa 
monessa sellaisessa lajissa, joka kansainvälisessä tarkastelussa näyttäytyy järjestelmä-
kehittäjien näkökulmasta marginaalisina kuten esimerkiksi pohjoismaiset lumilajit, ja näin 
ollen suomalaisen lajiprofiilin näkökulmasta ollaan tilanteessa, jossa järjestelmäkehitystä on 
monelta osin tehty ja todennäköisesti tehdään jatkossakin kansallisista lähtökohdista ja 
kansallisilla resursseilla. 
 



  Huippu-urheilun datastrategia | Juha Saapunki 

 

8 
 

 
Kuvio 3. Urheiluteknologian ja järjestelmäkehityksen fokuslajit kansainvälisesti 
 
Operatiiviset järjestelmät ovat itsenäisiä järjestelmiä. Tulevaisuudessa tulee varmasti uusia 
operatiivisia järjestelmiä ja vanhat järjestelmät voivat poistua käytöstä. Tässä selvityksessä 
ei ole mitään suosituksia niiden toteutuksesta, käytöstä, alustasta tai mistään muustakaan 
teknisestä ratkaisusta muutoin kuin palvelualustan näkökulmasta. 
 
2.2 Internet of Things-järjestelmät (IOT) ja niiden hyödyntäminen 
 
Urheilun piirissä yksi voimakkaimmin kasvavista tietotekniikan osa-alueista ovat erilaiset 
Internet-of-things-ratkaisut (lyh. IOT, ks. Liite 2) ja näiden tuottaman datan analysointi ja 
hyödyntäminen valmentautumisessa (ks. Kuvio 4). 

 
Kuvio 4.  Investoinnit urheiluteknologioihin 
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Palvelualustan näkökulmasta operatiivisia IOT-järjestelmiä ovat mm. Polarin, Suunnon ja 
Garminin ekosysteemit sekä muut ratkaisut, joissa hyödynnetään sensoriteknologiaa ja 
pilvipalveluiden mahdollisuuksia. Yhteistä näille on IoT-tyyppisen (Internet of Things) tiedon 
kerääminen erillisellä keruulaitteella. Tieto siirtyy varsinaiseen tietojärjestelmään ja siellä 
kerättyä tietoa voi jatkokäsitellä tarpeen mukaan. 
 
Urheilu-, liikunta ja hyvinvointiteknologian kehitys globaalisti on ohjannut terveys- ja urheilu-
datan määrän merkittävään kasvuun viime vuosina. Samanaikaisesti dataa tuottavat 
palvelut ovat kehittyneet, jolloin käyttäjä lähtöisemmät rajapinnat sekä automaation taso on 
kasvanut tietoliikenteen nopeuden, sähkönkulutukseltaan matalampien, fyysiseltä kooltaan 
sekä pienempien että tehokkaampien laskentapiirien ja muistikomponenttien johdosta. 
Kehitys on johtanut seuraavien järjestelmien käyttöön huippu-urheilussa ja hyvinvoinnissa:  
- monikäyttöisten mobiililaitteiden,  
- suorituskykyisten digitaalisten kuvauslaitteiden, 
- sensorijärjestelmien (monisensorijärjestelmät), 

- puettavien teknologioiden sekä 
- datan hallinta- ja analysointiohjelmistojen käyttöön. 
   
Datan määrän ja laadun kehitys mahdollistaa näin aiempaa moninaisempia tapoja mallintaa 
liikkeen laatua, tehoa sekä taloudellisuutta. Uusia tarpeita ja mahdollisuuksia syntyy myös 
urheilu- ja terveysteknologian menetelmin fysiologian, terveyden ja hyvinvoinnin mallinta-
misessa. 
 
Hyötyä palvelualustan osana IoT -sovellutukset lisäävät mahdollistamalla valmennukselle 
yhteisten relevanttien fyysisten ja psyykkisten kuormitustekijöiden seuraamisen ja 
analysoinnin yksilöllisesti. Teknisesti mahdollistaminen tapahtuu useina erilai-
sina datankäytön funktioina dataputken kaltaisesti, aina lähdedatan keräämisestä analy-
sointitasojen kautta käyttäjärajapintaan saakka dynaamisina visualisointeina. Esimerkkejä 
yhteisistä valmennuksellisista komponenteista ovat seuraavat: aktiivisuustaso (activity/ 
day strain), sykevälivaihtelu (hrv), leposyke (rhr), hengitystiheys, ihon lämpötila , ihas- ja 
nivelrakenteiden liikkuvuus (mobility), lajinomaiset nivelkulmat, unen laatu ja määrä sekä 
terveystilanne, infektiot ja ortopediset oiretilat. 
 
Urheilulajeille spesifejä parametreja tallennetaan ja käsitellään sekä ennustavia analyysejä 
määritetään IoT -järjestelmien avulla. Lajispesifit ilmiöt valmennuksessa määritellään 
fysikaalisina (biofysikaalisina-, liike- ja mekaanisina- hydrodynaamisina-, termodynaa-
misina-, optisina-) ja fysiologisina (anatomisina, elektro-fysiologisina, toksikologisina, 
homeostaasin, kasvun ja kehitykset, kronobiologisina, liikkumisen, nestesiirtymien, 
lämpötunnon, ravinnon ja ravitsemuksen, ruumiinlämmön ja -rakenteen, stressin ja 
säteilytoleranssin) ilmiöinä.   
   

Tarvemäärittely voidaan täten digitaalisten palveluiden ja IoT -järjestelmiin osalta huippu-
urheilussa esittää uuden tietoon perustuvan valmennustyökalun kehittämisen muodossa, 
osana datastrategiaa. Työkalu antaa tietoa valmennuksen organisaatiolle urheilun/ 
urheilijan nykytilasta ja antaa mahdollisuuden tallennetun tiedon analysoinnin ajan yli. 
Suorituskyky, käytettävyys, tiedon validiteetti ja analyysien luotettavuus 
valmennustyökalupalveluiden vaatimuksina mahdollistetaan integroimalla markkinoilla 
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olevia tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi arvioituja IoT -palveluita alustaan. Uusia teknologioita ja 
niiden sovellutuksia kehitetään myös on-premises Olympiavalmennuskeskuksissa, testaus-
laboratorioissa (testing labs) ja KIHUssa. 
 
2.3 Suomisport-tunnistautumisen käyttöönotto ja rajapinnat 
 
Palvelualustan arkkitehtuurin mukaan Suomisport-palvelu käytetään käyttäjän tai palvelun 
identiteetin varmentavana autentikointipalveluna. Yksiselitteinen identiteetti perustuu 
Suomisportin luomaan henkilökohtaiseen ja ainutkertaiseen Sportti-ID-tunnisteeseen. Tällä 
pyritään siihen, että järjestelmän sisältämä urheiludata kiinnittyy riippumatta lähdejärjes-
telmästä yksilöityyn Sportti-ID-tunnisteeseen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden GDPR-
sääntelyn mukaiseen yksiselitteiseen luvittamiseen siten, että esimerkiksi urheilija voi antaa 
valmentajalleen luvan omien tietojensa hyödyntämiseen valmentautumisessa. Urheilijan 
data on tällöin urheilijan omaisuutta ja hallinnassa, ja näkymä järjestelmän sisältämiin 
tietoihin on reaaliaikaisesti tarkasteltavissa. 
 
2.3.1 Suomisport-tunnistautuminen palvelualustan käyttäjän näkökulmasta 

 

Suomisport-tunnistautuminen voisi näkyä palvelualustan käyttäjälle seuraavanlaisena käyt-
tökokemuksena: 
 
1. Käyttäjä avaa palvelualustan sovelluksen. Sovelluksessa on painike: Kirjaudu 

Suomisport-tunnuksella; 

2. Painiketta näpäyttäessä sovellus avaa Suomisportin kirjautumisnäkymän; 

3. Käyttäjä kirjautuu omilla tunnuksillaan; 

4. Käyttäjä hyväksyy tilitietojensa välittämisen ulkoiseen palveluun; 

5. Suomisport palauttaa palvelualustan taustajärjestelmälle juuri kirjautuneen käyttäjän 

tiedot; 

6. Käyttäjä palaa automaattisesti palvelualustalle ja jatkaa sovelluksen käyttöä. 

Käytännön esimerkkinä Suomen Suunnistusliitto ry:lle toteutetussa Rastilippu-palvelussa 
kirjautuminen tapahtuu Suomisportin avulla niin kuin yllä on kuvattu. Käyttäjälle se näyttää 
tältä: 
 
1. Käyttäjä napsauttaa kirjaudu palveluun -painiketta: 
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2. Sovellus avaa Suomisportin kirjautumisnäkymän: 
 

 
 

3. Käyttäjä kirjautuu omilla tunnuksillaan. 
 

4. Käyttäjä hyväksyy tietonsa välittämisen rastilippu.fi-palveluun: 
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5. Suomisport palauttaa Rastilipulle juuri kirjautuneen käyttäjän tiedot. (Tämä ei näy 
käyttäjälle.). 
 

6. Käyttäjä ohjautuu Rastilippu-palveluun ja voi aloittaa sovelluksen käytön: 
 

 
 
Suomisport-kirjautumisen 'Muista minut tällä selaimella' koskee vain Suomisportin omia 
sessioita ja toimii evästeiden avulla. OAuth2/OIDC-kirjautumisessa vastaavanlainen 
toiminnallisuus on mahdollista toteuttaa käyttämällä Refresh Tokenia, jolla voi pysyä 
kirjautuneena vuoden ajan. Refresh Tokenista kerrotaan enemmän luvussa 0. 
 
2.3.2 Operatiivisen järjestelmän liittäminen palvelualustaan 

 
Operatiivisen järjestelmän sovellus – joko kokonaan uusi tai jo olemassa oleva (Coach Tech, 
eLogger, Klab jne.) – pitää rekisteröidä OAuth2/OIDC-palveluun, jotta sovellus voi 
hyödyntää kyseistä palvelua. Suomisportissa sekä OIDC- että OAuth2 Authorization Code 
Grant -yhteyskäytännöt soveltuvat toteuttamaan kirjautumismahdollisuuden ulkoisille 
verkkopalveluille. Palvelualustan rekisteröinnin yhteydessä pitää käytetylle yhteyskäytän-
nöille määritellä seuraavat tiedot Suomisportin tietokantaan: 
 

• palvelun yhteyshenkilön tiedot 

• palvelun URL (client_url)  

• palvelun yksilöivä ID (client_id) ja salasana (client_secret).  Nämä tunnisteet 

generoidaan Suomisportin päässä ja niitä tarvitaan myös palvelualustalla, jotta 

yhteyskäytäntöjen mukainen liikennöinti palvelualustan ja Suomisportin välillä toimisi. 

• palvelun sallittu redirect URL -kaava (redirect_url_pattern) 

• OIDC-yhteyskäytäntöä varten on myös mahdollista rajoittaa Suomisportista ulkoiseen 

palveluun välitettäviä tietoja (scope-määrittely)  

Suomisportin asiakaspalvelu on ensimmäinen kontaktipinta integraatiotyön ja siihen tarvit-
tavien prosessien aloittamiseksi Suomisporttiin.  
 
Sivuilla https://www.tuki.suomisport.fi/rajapintakuvaus ja https://www.tuki.suomisport.fi/liittopalvelu-

kayttoonotto on yleisellä tasolla hinnat ja toimintamallit Olympiakomitean integraation 

https://www.tuki.suomisport.fi/rajapintakuvaus
https://www.tuki.suomisport.fi/liittopalvelu-kayttoonotto
https://www.tuki.suomisport.fi/liittopalvelu-kayttoonotto
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tekemiselle toisesta järjestelmästä Suomisporttiin. Ne ovat voimassa vain jäsenille. 
Käytännössä esimerkiksi lajiliiton kilpailujärjestelmän liittäminen saamaan lisenssitietoja 
kilpailuoikeuden tarkistamiseksi. Muiden organisaatioiden järjestelmien kytkemiselle 
tehdään erillinen sopimus, jossa määritetään tarkennetut hinnat ja käyttöehdot erikseen. 
 
2.3.3 Käyttöönotto ja API-rajapinnat 
 
OIDC-standardi määrittelee kolme erilaista tunnistautumismallia (authentication flow): 
Authorization Code Flow, Implicit Flow ja Hybrid Flow.  Jos palvelussa käytössä on 
taustapalvelin (backend), niin silloin suositeltavin ja turvallisin vaihtoehto on Authorization 
Code Flow -mallin mukainen tunnistautuminen. Alla yksinkertaistettu luonnostelu siitä 
millainen OIDC-yhteyskäytäntö olisi käytettäessä Authorization Code Flow -mallia 
(varsinainen OIDC-yhteyskäytäntö alkaa vaiheesta 2): 
  
1. Käyttäjä haluaa kirjautua selaimella palvelualustalle ja painaa Kirjaudu Suomisport-

tunnuksella näppäintä. Tieto siitä menee palvelualustalle; 
 

2. Palvelualusta lähettää authorization code -tyyppisen kirjautumispyynnön Suomisportin 
Authorize Endpointiin.  Yleensä kirjautumispyyntö menee Authorize Endpointiin käyt-
täjän selaimen kautta osoitteen uudelleenohjausmekanismilla (redirection). Näin käyt-
täjän selain siirtyy automaattisesti Suomisportin kirjautumisosoitteeseen (Authorize 
Endpoint); 

 
3. Suomisportin Authorize Endpoint antaa selaimelle tunnistautumisnäytön; 
  
4. Käyttäjä tunnistautuu Suomisportiin (Authorize Endpoint); 
 
5. Onnistuneen tunnistautumisen seurauksena Suomisportin Authorize Endpoint lähettää 

palvelualustalle vastauksen, jossa on mukana authorization code -tunniste. Vastaus 
toimitetaan palvelualustalle käyttäjän selaimen kautta osoitteen uudelleenohjauksella. 
Tällä tavoin myös käyttäjän selain palaa automattisesti takaisin palvelualustalle; 

 
6. Palvelualusta lähettää Access Token -pyynnön Suomisportin Token Endpointiin. 

Pyynnössä on mukana juuri saatu authorization code -tunniste; 
 

7. Suomisportin Token Endpoint ”vaihtaa” authorization code -tunnisteen Access 
Tokeniksi ja lähettää sen palvelualustalle; 
 

8. Palvelualusta voi Access Tokenin avulla pyytää käyttäjätiedot Suomisportin User Info 
Endpointista tai muita tietoja toisista resurssirajapinnoista. 

 
Lyhyesti ilmaistuna ulkoiselle palvelulle luovutetaan OIDC- ja OAuth2-auktorisointi-
prosessien kautta Access Token ja tarvittaessa myös Refresh Token. OIDC:n yhteydessä 
voidaan luovuttaa myös ID Token, joka sisältää onnistuneeseen tunnistautumiseen liittyvää 
”teknistä metatietoa” kuten audience-tietona annettu client_id tai kirjautumisajankohta tai 
auth_time-tietona. Access Token on varsinainen valtuutus ja ulkoinen palvelu voi sen avulla 
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käyttää Suomisportin julkisia rajapintoja ja tehdä käyttäjän puolesta toimenpiteitä, kuten 
hakea tai muokata käyttäjän tietoja. 
 
Access Tokenin voimassaoloaika on viisi minuuttia (aika on valittu lyhyeksi, jotta 
käyttöoikeusmuutokset astuisivat voimaan nopeammin). Uusi Access Token saadaan 
esimerkiksi uudella sisäänkirjautumisella. Access Tokenin uusiminen voidaan toteuttaa 
myös Refresh Token -mekanismilla. Refresh Token voidaan myöntää sovelluksille 
offline_access-scopen myötä. Kun Access Token vanhenee, uusi Access Token saadaan 
suoraan Suomisportin Token Endpointista Refresh Tokenin ilman uudelleenkirjautumista. 
Refresh Tokenilla on pitkä vuoden voimassaoloaika ja eikä sen käyttömääriä ole 
muutoinkaan rajattu, joten kyseistä Tokenia tulee säilyttää palvelualustalla riittävän 
huolellisesti, jottei se päädy vääriin käsiin. 
 
Authorization Code Flow -mekanismissa käytetään authorization code -tunnistetta, koska 
tunnistautumisen jälkeen käytetään osoitteen uudelleenohjausta sekä vastausviestiin että 
palauttamaan käyttäjän selain takaisin palvelualustalle. Kun selaimelle annetaan vain 
lyhytikäinen ja kertakäyttöinen authorization code, niin selain ei saa haltuunsa varsinaisia 
Tokeneita. Näin esimerkiksi Access Tokenit jäävät vain palvelualustan haltuun, eivätkä voi 
vuotaa muualle selaimien kautta. Vertailun vuoksi taas OIDC Implicit Flow, jota käytetään 
mm. mobiilisovelluksissa, joissa koko sovellus pyörii selaimessa, on yksinkertaisempi 
yhteyskäytäntö, koska sovelluksen taustapalvelinta (backend) ei ole, jolloin selaimen ja 
tunnistautumispalvelun välinen liikennöinti on suoraviivaisempaa. Tässä mallissa Authorize 
Endpoint palauttaa onnistuneen kirjautumisen jälkeen selaimelle Access Tokenin, joten 
mallista puuttuu authorization code -osuus kokonaan ja Access Token on selaimen 
käytettävissä. Suomisportin OIDC Provider -toteutus noudattaa OIDC core -standardia, 
jonka yksityiskohdat löytyvät osoitteesta https://openid.net/specs/openid-connect-core-
1_0.html 
 
OIDC-kirjautumisen lisäksi Suomisportissa tuetaan myös geneerisempää OAuth2-
kirjautumista. Ulkoisten web-palveluiden kirjautuminen voidaan toteuttaa OAuth2 
Authorization Code grant -auktorisointimallilla. Mobiilisovellusten kirjautuminen taas on 
mahdollista OAuth2 Implicit grant -auktorisointimallilla. Palvelinten välistä kirjautumista 
tukee myös OAuth2 Client Credentials grant -auktorisointimalli, jonka käytöstä löytyy 
esimerkki https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2020/03/suomisport_api.htm API-
rajapintakuvauksessa. OAuth2-yhteyskäytäntö on yksityiskohtaisesti kuvattuna mm. 
dokumentissa https://tools.ietf.org/html/rfc6749. Muuta Oauth2-materiaali löytyy osoitteesta 
https://oauth.net/2/. On hyvä huomata, että OIDC on oikeastaan vain OAuth2:n 
yksinkertainen laajennos tiettyyn käyttötarkoitukseen eli tunnistautumiseen. Samalla se 
standardoi asioita, joita Oauth2 jätti auki. Näitä ovat mm. User Endpointista saatavat 
käyttäjätiedot (standard claims). 
 
Taulukko 1 näyttää Suomisportin tukemat OIDC Endpointit. Authorize, Token ja User Info 
Endpointien roolit käyvät ilmi aikaisemmasta Authorization Code Workflow -kuvauksesta. 
Public key Endpointista saadaan julkiset avaimet, joita tarvitaan yhteyskäytäntöjen 
vastausviestin kryptografisten allekirjoitusten tarkistamiseen.  Myös OAuth2 käyttää osittain 
samoja Endpointeja. 
 

https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html
https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html
https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2020/03/suomisport_api.htm
https://tools.ietf.org/html/rfc6749
https://oauth.net/2/
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Endpoint Polku Url testiin ja tuotantoon 

Authorize /api/public/v3/oauth/authorize https://test.sportapi.fi/api/public/v3/oauth/authorize 

https://www.suomisport.fi/api/public/v3/oauth/authorize 

Token /api/public/v3/oauth/tokens https://test.sportapi.fi/api/public/v3/oauth/tokens 

https://www.suomisport.fi/api/public/v3/oauth/tokens 

User info /api/openid/v1/user-info https://test.sportapi.fi/api/openid/v1/user-info 

https://www.suomisport.fi/api/openid/v1/user-info 

Public key /oauth2/public-key/oidc https://test.sportapi.fi/oauth2/public-key/oidc 

https://www.suomisport.fi/oauth2/public-key/oidc 

Taulukko 1. Suomisportin tukemat OIDC Endpoint -polut ja -osoitteet 

Suomisport tukee myös OIDC Discovery -yhteyskäytäntöä, jolla voidaan lukea Suomisportin 
OIDC-yhteyskäytännön asetustiedot. OIDC Discovery endpoint osoitteena on tunnettu 
polku: /.well-known/openid-configuration. 
 
Esimerkiksi testipalvelimen OIDC Discover -osoitteena on https://test.sportapi.fi/.well-
known/openid-configuration. Discovery endpoint näyttää vastauksessaan mm. tuettujen 
Endpointien osoitteet ja sallitut scope-arvot. OAuth2/OIDC rajoittavat sovelluksille 
näytettävää käyttäjätilien tietojoukkoa scope-arvoilla. 
 
OIDC-yhteyskäytäntö tarjoaa myös mahdollisuuden toteuttaa logout-toiminnallisuus OIDC-
tasolla (https://openid.net/specs/openid-connect-frontchannel-1_0.html), mutta tätä 
toiminnallisuutta ei ole tuettu Suomisportin OIDC-toteutuksessa. Ulkoisen sovelluksen on 
pidettävä huolta siitä, että Tokenit hävitetään oman uloskirjautumisen yhteydessä. 
Suomisportissa voidaan tarpeen vaatiessa invalidoida käyttäjälle myönnetyt Refresh 
Tokenit manuaalisesti, mikäli epäillään väärinkäyttöä. 
 
Suomisportin julkisen API-rajapinnan versio 2 kuvaus löytyy osoitteesta 
https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2020/03/suomisport_api.html. Tässä doku-
mentissa on kuvattuna Suomisportin resurssirajapintoja ja palvelinten välinen 
tunnistautuminen OAuth2 Client Credentials grant -yhteyskäytännön mukaisesti. Vaikka 
dokumentaation mukaan User Info Endpoint näyttäisi vaativan userid-tunnisteen, niin 
kyseistä Endpointia voi käyttää myös ilman userid-tunnusta. Tällöin käyttäjätiedot 
luovutetaan Access Tokenin perusteella. OAuth2-kirjautumisen yhteydessä on 
vastaavanlainen Endpoint (/api/public/v2/account) käytössä. Myöskään sen käyttö ei vaadi 
tietämystä käyttäjän userid:stä vaan Access Token riittää.  API-rajapinnasta on olemassa 
myös versio 3, joka vain täydentää versiota 2 eikä korvaa sitä. Versio 3 
rajapintadokumentaatio löytyy liitetiedostosta 3. OIDC-rajapinnan dokumentaatio on 
liitetiedostossa 2. 

Järjestelmäintegraatioissa käytettävien merkistöjen yhteensopivuus on pieni, mutta tärkeä 
yksityiskohta. Suomispostin rajapintaviesteissä JSON-muotoisten tietojen merkistönä on 
UTF-8. 

https://test.sportapi.fi/api/public/v3/oauth/authorize
https://www.suomisport.fi/api/public/v3/oauth/authorize
https://test.sportapi.fi/api/public/v3/oauth/tokens
https://www.suomisport.fi/api/public/v3/oauth/tokens
https://test.sportapi.fi/api/openid/v1/user-info
https://www.suomisport.fi/api/openid/v1/user-info
https://test.sportapi.fi/oauth2/public-key/oidc
https://www.suomisport.fi/oauth2/public-key/oidc
https://test.sportapi.fi/.well-known/openid-configuration
https://test.sportapi.fi/.well-known/openid-configuration
https://openid.net/specs/openid-connect-frontchannel-1_0.html
https://info.suomisport.fi/wp-content/uploads/2020/03/suomisport_api.html
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2.3.4 OIDC-tuki valtuutuksille ja luvitukselle 
 
Käyttäjien valtuutusratkaisut ja luvitus eivät varsinaisesti kuulu tämän dokumentin 
laajuuteen, mutta tarkastellaan silti lyhyesti millaista tukea OIDC -yhteyskäytännöllä olisi 
tarjottavana tällä alueella. Jos valtuuttaminen toteutetaan osittain tai kokonaan Suomisport-
palvelua hyödyntäen, niin käyttäjien valtuutustiedot (roolit, oikeudet, luvitukset) olisi 
mahdollista kuljettaa OIDC-yhteyskäytännön kautta muiden User Info Endpointista 
saatavien tietojen mukana JSON-muodossa, koska OIDC sallii räätälöidyt tiedot (custom 
claims).  

OIDC:n taustalla oleva OAuth2-yhteyskäytäntö on suunniteltu juuri valtuuttamista silmällä 
pitäen, joten sekin olisi hyödynnettävissä palvelinten (palveluiden) välisessä 
valtuuttamisessa. Toisaalta nykyisessä muodossaan Suomisport ei voi ottaa kantaa siihen, 
miten tietoja käytetään ulkoisessa palvelussa, vaikka Suomisportin käyttöoikeusjärjestel-
män avulla voi määritellä miten käyttäjät näkevät muiden käyttäjien tietoja Suomisportin 
sisällä. Siten valtuutuspalvelun toteuttaminen Suomisportin päälle vaatisi jatkokehittämistä 
myös Suomisportissa. 

2.3.5 Käyttäjätiedot 
 

Taulukko 2 näyttää käyttäjätiedot, jotka on saatavilla OIDC User Info Endpointin kautta. 
 

Tieto Tyyppi 

userid kokonaisluku 

sportid kokonaisluku 

etunimi merkkijono 
kutsumanimi merkkijono 

sukunimi merkkijono 

sähköposti merkkijono 

puhelinnumero merkkijono 

osoite sisältää seuraavat tiedot: 

- katuosoite merkkijono 

- postinumero  merkkijono 

- postiosoite merkkijono 

- maakoodi merkkijono 

Taulukko 2. OIDC User Info Endpointista saatavia tietoja 

User-id on Suomisportin sisäinen tunniste eikä sitä näytetä käyttäjille Suomisportin 
käyttöliittymänäytöillä, mutta user-id voi näyttäytyä käyttäjille esimerkiksi osana 
Suomisportin Url-osoitteita. Suurin osa Suomisportin API-rajapinnoista käyttää user-id:tä 
käyttäjätunnisteina, joten palvelualustalla voi olla käyttöä tällekin tunnisteelle. 
 
Kaikilla Suomisportin käyttäjillä on henkilökohtainen Sportti-ID, joka on 8-numeroinen 
numerosarja, joka yksilöi käyttäjän. Yhdellä henkilöllä on vain yksi Sportti-ID. Sportti-ID 
annetaan, kun käyttäjä kirjautuu palveluun ensimmäistä kertaa ja käyttäjätili luodaan. 
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Sportti-ID ei ole palvelun kirjautumistunnus tai käyttötunnus, vaan henkilökohtainen 
Liikkujatunnus, joka säilyy aina samana käyttäjien harrastamista lajista/lajeista ja liitosta 
riippumatta. Sportti-ID:n avulla Suomisport tunnistaa Liikkujan ja Liikkuja voi tehdä 
palvelussa erilaisia ostoksia. Lisäksi Liikkuja pystytään pätevästi tunnistamaan 
kilpailupaikalla tai muissa tapahtumissa ja hankitut jäsenyydet, lisenssit, vakuutukset ja 
muut tiedot voidaan todentaa. 
 
Käyttäjätiedot on pääsääntöisesti kerätty käyttäjätilin luonnin yhteydessä. Joissakin 
tapauksissa osa käyttäjien nimitiedoista voi puuttua Suomisportista, eikä sitä hyödyntävä 
sovellus voi luottaa siihen, että nimitiedot ovat täydellisiä kaikilta osin. Esimerkiksi 
kutsumanimi voidaan antaa vasta profiilitiedoissa. Pääsääntöisesti kaikilla käyttäjillä on 
kuitenkin riittävät nimitiedot. Myös osoitetiedoissa voi olla puutteita tai ne voivat puuttua 
kokonaan. Lisäksi tiedot voivat muuttua järjestelmäasetusten muokkaamisen seurauksena, 
palvelun ylläpidon toimesta tai osoitetietojen päivityksen myötä postin OTS-palvelussa. 
 
Suomisportissa on organisaatiokäyttäjiä varten käyttöoikeusjärjestelmä, jolla hallinnoidaan 
pääsyä käyttäjien ja organisaatioiden tietoihin. Käyttöoikeusjärjestelmän taustalla on 
organisaatioihin liittyvät oikeudet ja organisaatiohierarkia.  Ylimpänä hierarkiassa on 
Olympiakomitea ja sen alla urheilun lajiliitot jne. Järjestöjen oikeudet periytyvät alapäin 
organisaatiohierarkiassa. Käyttäjille annetaan oikeuksia organisaatiotasolla. Jos käyttäjällä 
on oikeuksia jossakin urheiluliitossa, niin hänellä on vastaavat oikeudet myös kyseisen liiton 
alaisten urheiluseurojen tasolla. 

Edellä kuvattu käyttöoikeusjärjestelmä ei ole riittävä kaikissa tapauksissa, vaan tarvitaan 
myös erityisoikeuksia. API-dokumentaatiossa on määritelty joukko erityisoikeuksia, joilla 
rajataan pääsyä käyttäjätietoihin (esimerkiksi pääsyoikeus henkilötunnukseen). Ihmisille 
näitä erikoisoikeuksia myönnetään käyttäjän roolin perustella. Palveluintegraatioissa 
voidaan monessa tapauksessa antaa yksittäisiä oikeuksia, jotka sopivat integraation 
tarpeisiin. 

2.3.6 Ylläpitotunnukset 
 
Ylläpitotunnukset tarkoittavat tässä pääkäyttäjäoikeuksia, jotka ovat Olympiakomitealla ja 
siellä nimetyillä vastuuhenkilöillä. Periaatteessa ylläpitotunnuksia voidaan hallinnoida 
palveluissa samalla tavoin kuin muitakin tunnuksia, koska ylläpito-oikeus on usein ”vain” 
rooli muiden joukossa. Toisaalta on olemassa myös hyvät tietoturvaan liittyvät perusteet 
käsitellä ylläpitotunnuksia ja ylläpitoroolia eri tavalla kuin muuta roolitusta. 
 
Yleensä palvelut tarvitsevat aluksi ainakin yhden ”juuriylläpitäjän”, jotta toiminta ylipäätään 
saadaan palvelussa käyntiin ja hallinnointi voidaan aloittaa. Tämä ensimmäinen ylläpitäjä 
tekee palveluun tarvittavat asetukset ja antaa oikeuksia muille käyttäjille, joista ensimmäiset 
ovat usein muita ylläpitäjiä. Liittopalvelussa samoin kuin seurapalvelussa on 
pääkäyttäjärooli ja nämä voivat myöntää organisaatiokohtaisia käyttöoikeuksia. 
 
Yleensä ylläpitotunnukset ovat palvelun sisäisiä, ”paikallisia” tunnuksia, jotka usein myös 
kirjautuvat palveluun eri tavoin kuin muut käyttäjät (esimerkiksi /admin-polun kautta 
avautuvassa kirjautumisnäytössä). Ylläpitotunnuksia suositellaan käytettäväksi vain 
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puhtaasti ylläpitotehtäviin ja muihin tehtäviin tulisi ylläpitäjienkin käyttää niihin tarkoituksiin 
paremmin (erityisesti tietoturvamielessä) soveltuvia tunnuksia. Esimerkiksi testaukseen 
ylläpitotunnukset sopivat huonosti, koska ylläpitäjillä on sellaisia oikeuksia mitä ei ole 
tavallisilla käyttäjillä, jolloin muiden käyttäjien oikeuksista johtuvat ongelmat eivät 
välttämättä näy ylläpitotunnuksille. 

Näitä periaatteita voi soveltaa myös palvelualustan ylläpitotunnuksiin. Ylläpitotunnukset 
voidaan toteuttaa palvelun paikallisina tunnuksina omine kirjautumis- ja 
hallinnointinäyttöineen. Tämä olisi todennäköisesti helpoin vaihtoehto. Periaatteessa myös 
Suomisportin organisaatiotunnuksille voisi antaa ylläpito-oikeuksia. Tosin tässä 
vaihtoehdossa on pari ongelmakohtaa verrattuna palvelualustan paikallisiin tunnuksiin. 
Suomisportissa yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi tunnus. Jos se on sidottu palvelualustalla 
ylläpitäjäksi niin kyseisellä henkilöllä ei voisi olla muita Suomisport-tunnuksia eri roolituksilla. 
Toinen ongelma koskee juuriylläpitäjää, joka on helpointa järjestää paikallisena tunnuksena. 
Lisäksi käytettäessä Suomisportin organisaatiotunnuksia ylläpitotunnuksina tulee myös 
varmistaa, että ylläpitäjillä on riittävän vahvat salasanat. Sama ehto koskee myös paikallisia 
ylläpitotunnuksia. Liikkujatunnuksia ei tulisi käyttää ylläpitotunnuksina, koska 
kirjautumistapa ei ole riittävän vahva ylläpitotarkoituksiin. 

2.3.7 Yhteenveto Suomisport-kirjautumisvaihtoehdoista 
 

Taulukko 3 esittää tiivistettynä Suomisportin kirjautumisvaihtoehdot. Kannattaa huomata, 
että OIDC-kirjautumisen kautta ei anneta organisaatio-oikeuksia, jolloin ainoastaan Liikkujat 
voivat hyödyntää sitä. Kaikki käyttäjät on kuitenkin rekisteröity aluksi Liikkujiksi ja vasta 
myöhemmin heille voidaan antaa organisaatiotason oikeuksia. Jos uuden palvelualustan 
tunnistautumisessa riittää Suomisportin Liikkuja-roolin mukainen käyttäjä, niin OIDC on 
käyttökelpoinen tunnistautumistapa. Jos käyttäjän pitäisi hyödyntää palvelualustalta käsin 
Suomisportin organisaatiotason oikeuksia vaativia palveluja (rajapintoja), niin silloin 
tarvitaan OAuth2-tason tunnistautumista. 
 

Rooli Liikkuja Organisaatiokäyttäjä 
Kuvaus Hoitaa omia tai huollettavien 

asioita Suomisportissa, 
esim. ostaa lisenssin 

lapselleen 

Hoitaa organisaationsa 
(esim. liiton tai jaoston) 

asioita, esim. määrittelee 
lisenssituotteen 

Kirjautuminen 
sähköpostilla 

X  

Kirjautuminen 
tekstiviestillä 

X  

Kirjautuminen 
salasanalla 

 X 

OAuth2-kirjautuminen 
ulkoiseen palveluun 

X X 

OIDC-kirjautuminen 
ulkoiseen palveluun 

X  

Taulukko 3.     Suomisportin kirjautumisvaihtoehdot 
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Jos Suomisportia käytetään vain tunnistautumiseen ja käyttäjätunnusten hallintaan 
(luontiin), niin Suomisportia ei tarvitse jatkokehittää. Suomisport-tunnistautumista käytetään 
jo nyt osana muita palveluja, joten järjestelmäliitosten toimivuus on osoitettu 
käytännössäkin. Jos taas Suomisportia käytettäisiin myös valtuuttamisessa, niin 
jatkokehittämistä tarvitaan hyvin todennäköisesti, koska nykyinen Suomisportin 
valtuutusratkaisu ei ole voinut ottaa huomioon ulkopuolisten palveluiden käyttöoikeus- ja 
valtuutustarpeita eikä ota kantaa niihin. Tämä on myös Suomisport-palvelun teknisen 
toimittajan Vincit Oy:n näkemys asiasta. 

OIDC/OAuth2 -yhteyskäytännöt ovat suhteellisen suoraviivaisia ja hyvin määriteltyjä, joten 
ulkopuolinen toimittajakin pystyisi teknisesti toteuttamaan järjestelmäintegraation näiden 
yhteyskäytäntöjen ja Suomisportin tarjoamien rajapintojen avulla. CSC:n kokemuksen 
mukaan OIDC/OAuth2-ratkaisuissa pelkkä tekninen toteutus ei aina riitä kunnolla toimivaan 
kokonaisratkaisuun, vaan tarvitaan ymmärrystä OIDC-palvelun (Provider) taustalta 
löytyvästä käyttöpolitiikasta ja -oikeuksista sekä niihin liittyvistä rajoitteista. Vincit Oy:llä on 
paras näkemys tässä asiassa ja he ovat myös toteuttaneet Suomisportin OIDC/OAuth2-
palvelurajapinnat, joten heillä olisi myös parhaat edellytykset toteuttaa huippu-urheilun 
palvelualustalle järjestelmäliitos Suomisport-tunnistautumista varten. 

2.4 Tiedon vastaanotto 
 

Tiedon vastaanotto toimii rajapintana tietoa tuottaviin järjestelmiin päin. Vastaanoton 
tehtävänä on pitää yllä tietovarastossa olevan tiedon laatua. Jos tiedoissa on epäselvää, on 
parempi pysäyttää tiedon kulku kuin päästää se läpi ja korjata jälkikäteen. 
 
Tiedon vastaanotto 
- tarjoaa rajapinnan tiedon lähettäjälle 

- varmistaa tiedon lähettäjän oikeuden lähetykseen 

- varmistaa pakollisten tietojen olemassaolon 

- tekee lähtötietoihin tarvittavat muunnokset 

- lähettää tiedot edelleen Tiedon varastointiin 

Rajapinta koostuu muodosta ja sisällöstä. Muoto on tyypillisesti REST, mutta muutkin ovat 
mahdollisia. Sisällön tehtävänä on tarjota jokaiselle välitettävälle tiedolle välityspaikka. 
Sisältö on tyypillisesti CSV-tiedosto, mutta muutkin muodot ovat mahdollisia. 
 
Tarjottavia rajapintoja voidaan lisätä vähitellen. Rajapintoja on mahdollista täydentää 
tarpeen mukaan. 
 
Rajapintoja on järjestelmille tarkoitettuja ja manuaaliselle käytölle tarkoitettuja. Kun uusi 
lähde halutaan liittää vastaanottoon, sille pitää valita sopiva rajapinta. Ensisijainen 
vaihtoehto on, että lähde pystyy tuottamaan jonkun tarjolla olevan rajapinnan mukaista 
tietoa. Toissijainen vaihtoehto on rakentaa uusi rajapinta tai muokata jotakin olemassa 
olevaa rajapintaa.  
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Tiedon vastaanoton vaatimat muutokset on mahdollista tehdä lähdejärjestelmään tai Tiedon 
vastaanottoon. Tämä on aina sovittava tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttaa tyypillisesti 
ratkaisun yleisyys ja maksaja. 
 
Tiedon vastaanotto autentikoi tiedon lähettäjän ja tunnistaa kenen omistamia tietoja se on 
vastaanottamassa.  
 
Tiedon vastaanoton tehtävänä on varmistaa, että vastaanotettu tieto on rajapinnan 
määrityksen mukainen. Rajapinnassa määrätyt pakolliset tiedot on oltava syötettynä. 
Vastaanotto keskeytetään, jos lähettäjällä ei ole oikeutta lähettämiinsä tietoihin tai tiedoissa 
on puutteita. Tiedon vastaanotto antaa lähettäjälle palautteen lähetyksen onnistumisesta tai 
epäonnistumisesta. 
 
Tiedon vastaanotolla ja Tiedon varastoinnilla on keskinäinen rajapinta. Se ei ole julkinen. 
Tiedon vastaanotto tuottaa saamistaan lähtötiedoista varastoinnin vaatimat tiedot. Samassa 
yhteydessä on mahdollista tehdä muitakin muunnoksia. Näistä on enemmän kuvausta 
Tiedon varastoinnin kohdalla. 

2.5 Tiedon varastointi, luvitukset ja tiedon saanti tutkimuskäyttöön 
 

Tiedon varastointi mahdollistaa vastaanotettujen tietojen säilytyksen lähdejärjestelmästä 
riippumatta. Tietovarasto on samalla yksi osa palvelualustan toiminnallisuutta. Tiedon 
varastointi pyrkii saamaan aikaiseksi mahdollisimman hyvin yhteen toimivan tietomallin. 
Yhteentoimiva tarkoittaa, että  
- avaintiedot ovat yksikäsitteiset 

- luokitukset ovat yksikäsitteiset 

- tietoja voi yhdistellä toisiinsa 

- tiedot ovat yhteismitalliset 

- luvitus kattaa kaikki tiedot. 

Tietovaraston sisältö jaetaan dimensio- ja faktatietoihin. Dimensiotietoja ovat avain- ja 
luokitustiedot. Avaintiedot ja niiden arvojoukot pitää määritellä. Avaintietoja on ainakin  
- urheilija, avaimena Suomisport-tunnus (Sportti-ID) 

- valmentaja, avaimena Suomisport-tunnus (Sportti-ID) 

- aika 

- urheilulaji, tämä voidaan muuttaa luokitustiedoksi 

- tyyppi (harjoitus, kilpailu, terveys, …), tämäkin voidaan muuttaa luokitustiedoksi. 

Luokitustiedot tarkoittavat tapahtumaan liittyvää tietoa, jonka avulla tietoa voidaan tulkita 
paremmin. Luokitustietoja ovat tyypillisesti 
- sijainti 

- lämpötila 

- terveydentila 

- fiilis 

- tavoite. 
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Avain- ja luokitustietojen arvojoukkojen pitää olla samoja kaikissa käyttökohteissa. 
Arvojoukko pitää olla yhteisesti sovittu ja käytössä kaikilla tiedon tuotantoon ja käyttämiseen 
liittyvillä tahoilla. 
 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sanastotyö on juuri sitä työtä, jolla 
luokitukset ja niiden arvojoukot kannattaa määrittää. Luokitukset voivat olla hierarkkisia. 
Jotta luokitukset saadaan asetettua jo tiedontuotannon alkupäässä operatiivisessa 
tietojärjestelmässä, luokitusten koodit ja arvot tulee olla kaikkien toimijoiden käytössä. 
Luokituksia voidaan jaella Tiedon varastoinnin julkisessa rajapinnassa ja/tai muualla. Jos 
luokitusten arvojoukoille ei ole olemassa niitä jakavaa paikkaa, on vaara, että luokituksista 
tulee sekavia ja hyödyntämiseen kelpaamattomia. 
 
Faktatiedot ovat seurannan tuloksia, mitattuja arvoja. Tyypillisesti ne ovat harjoittelutietoja. 
Myös kilpailutulokset ovat faktatietoja. 
 
Tietojen yhdistely tarkoittaa, että eri tiedoissa on tarjolla yhteisiä avaimia. Avainten avulla 
esim. urheilijan valmennus-, harjoittelu-, kilpailu- ja terveystietoja voi yhdistää. 
 
Tietojen yhteismitallisuus tarkoittaa, että ajat mitataan aina samalla yksiköllä, pituuksissa 
käytetään aina samaa yksikköä jne. Jos joku lähdejärjestelmä ei tarjoa suoraan 
palvelualustalla käytettävää yksikköä, se voidaan Tiedon vastaanotossa muuntaa haluttuun 
yksikköön, esim. kilometrit tai mailit on helppo laskea metreiksi. Tässäkin asiassa KIHUlla 
on iso rooli. Yhteismitallisuutta ei saavuteta pelkästään tietojärjestelmien avulla, vaan 
tarvitaan myös yhteistä sopimista ja selkeää viestintää. 
 
Käyttäjän myöntämät luvat ja suostumukset ovat sidottuina käyttäjän Sportti-ID:hen. Luvat 
siirtyvät käyttäjän mukana; esimerkiksi kun urheilijan vaihtaa valmentajaa, loppuu entisen 
valmentajan lupa tarkastella urheilijan tietoja. Urheilijalta kysytään vahvistus lupien siirrosta 
uudelle valmentajalle, jonka lupa tarkastella tietoja astuu voimaan vahvistuksen jälkeen.  
 
Suostumus tietojen käyttöön tutkimuksissa varmistetaan kieltolistan avulla. Tutkimuksiin 
luovutettava aineisto suodatetaan kyseisen listan avulla. Käyttäjän on mahdollisuus antaa 
ja poistaa suostumus tietojensa käyttöön tutkimuksissa Suomisportin käyttöliittymässä. 
Palvelualustan aineiston kuvailu on saatavilla julkisesti siltä osin kuin sen kuvailu ei ole 
ristiriidassa urheiluyhteisön edun kanssa.  
 
Datan saaminen tutkimuskäyttöön on tärkeää. Tutkijan prosessi saada data tutkimus-
käyttöön on seuraava: aineiston kuvailussa käytettävän käyttöliittymän kautta tutkija voi 
muodostaa tarvitsemansa kohortin (tutkimusaineiston) rajauksen ja tehdä vahvasti 
tunnistautuneena tietopyynnön kohortista vastuuorganisaatiolle, joka tekee päätöksen 
pyynnön hyväksymisestä. 
 
Julkisilla tiedoilla ei ole henkilöomistajaa. Niitä voi käyttää vapaasti. Tällaisia ovat tyypillisesti 
kilpailujen tulokset. 
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Tiedon vastaanotto pyrkii estämään selvästi virheellisen tiedon saapumisen Tiedon 
varastointiin. Jos virheellistä tietoa kuitenkin pääsee läpi, rajapinta mahdollistaa niiden pois-
tamisen tai ylikirjoittamisen.  
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3. URHEILIJASTA KERÄTTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ 
 

Tavoitteena on toteuttaa järjestelmä, johon kootaan ja jossa hyödynnetään huippu-urheilun 
tarpeita vastaavia tietosisältöjä. Järjestelmä käsittelee seuraavia tietoja päätasolla 
tarkasteltuna: 
1) Henkilö- ja taustatiedot 

Henkilön tunnistetiedot, henkilön perustiedot (osoite, yhteystiedot, ikä, pituus, jne.), 
henkilön taustatiedot (sosioekonominen tausta, valmentajan tiedot, jne.); 
 

2) Kilpailutieto 
Kilpailutulokset, kehittyminen, lajikohtainen rankingtieto, spesifi lajikohtainen kilpailutieto, 
jne.; 
 

3) Harjoittelutieto 
Yksityiskohtainen harjoittelutieto, valmennusoppiin perustuva tiedon jaottelu, 
lajikohtainen harjoittelutieto, jne.; 
 

4) Harjoittelun seurantatieto 
Ominaisuuksien kehittyminen (testitulokset), harjoittelun yhteenveto/analysointi, jne.; 
 

5) Kuormitukseen ja palautumiseen liittyvä tieto 
Harjoittelun kuormittavuus, stressitieto (mittarit, testit), subjektiiviset tuntemukset 
(harjoituksen kuormittavuus, palautuminen, harjoittelun ulkopuolinen stressi, fiilis, jne.), 
uni, jne.; 
 

6) Terveystieto 
Sairaspäivät, oireseuranta, vammaseuranta jne.; 
 

7) Ravinto 
Ravintotieto, ravintomäärät, ravitsemusrakenne ja energiamäärät jne. 

 
Tietosisällöt ja niiden monipuolisuus vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Seuraavassa on 
määritelty tarkemmin tietosisältöjä. 
 
3.1 Henkilö- ja taustatiedot 

Urheilijoista, valmentajista sekä eri alojen asiantuntijoista kerättävät henkilö- ja taustatiedot 
muodostavat palvelualustan perustan. Näiden tietojen perusteella urheilijat tunnistetaan ja 
heidän eri tietojaan voidaan yhdistellä eri tietolähteistä, esimerkiksi harjoituspäiväkirjoista 
(mm. Taika-perhe ja eLogger), kaupallisten toimijoiden pilvipalveluista (mm. Polar ja Suunto) 
ja testitietokannoista (mm. KLab ja MyEWay). Näillä tiedoilla urheilijat ovat lisäksi 
yhdistettävissä lajeihin, lajiliittoihin, urheiluakatemioihin sekä valmennuskeskuksiin. Lisäksi 
urheilija voi antaa oikeudet tietoihinsa järjestelmässä mukana oleville valmentajille ja eri 
alojen asiantuntijoille sekä tutkijoille. 

Urheilijan perustiedot: 
- Sportti-ID (Suomisport-palvelun henkilötunnuksen pohjalta tuottama ID-tunnus) 
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- sukunimi 

- etunimi 

- syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

- sukupuoli (M/N/muu) 

- osoite 

- postinumero 

- postitoimipaikka 

- puhelinnumero (0123456789) 

- sähköposti (xx.yy@zz.com) 

- lajiliitto (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 2) 

- laji (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 1) 

- seura (valitaan Suomisport-palvelun seurarekisteristä) 

- onko paraurheilija (K/E) 

- urheiluakatemia-jäsenyys (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 3) 

- kotimainen valmennuskeskus (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 4) 

- kansainvälinen valmennuskeskus (avoin kenttä) 

- kaksoisurastatus (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 5) 

- lisenssitieto (kirjautuu järjestelmään, kun ostaa lisenssin) 

- muiden järjestelmien käyttäjätiedot (eli ulkoisten järjestelmien käyttäjätunnukset 

liittämistä varten) 

Järjestelmässä on voitava valita useampi lajiliitto ja laji, urheiluakatemia sekä valmennus-
keskus. 
 
Urheilijan taustatiimin tiedot: 
 
Valmentaja: 
- Sportti-ID 

- sukunimi 

- etunimi 

- syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

- sukupuoli (M/N/muu) 

- osoite 

- postinumero 

- postitoimipaikka 

- puhelinnumero (0123456789) 

- sähköposti (xx.yy@zz.com) 

- päätoimisuus (päätoiminen, osa-aikainen, vapaaehtoinen) 

- valmentajan urheilijoiden käyttämät valmennuskeskukset (valinta liitteen 3 listasta, 

taulukko 4) 

- valmentajan urheilijoiden jäsenyydet urheiluakatemioissa (valinta liitteen 3 listasta, 

taulukko 3) 

- koulutustaso (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 6) 
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Asiantuntijat: 
- Sportti-ID 

- asiantuntijan etunimi 

- asiantuntijan sukunimi 

- toimipaikka (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 2, taulukko 3 tai taulukko 4) 

- puhelinnumero 

- sähköposti 

- ala (valinta liitteen 3 listasta, taulukko 7) 

3.2 Kilpailutieto 

Projektin aikana selvitettiin laajasti Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön Ilkka Palomäen 
toimesta eri lajeissa käytössä olevia kilpailu- ja tulostietojärjestelmiä. Niin ikään Suomisport-
palvelun ja eri lajien käytössä olevien kilpailujärjestelmien välille on toteutettu integraatioita. 
Lajikohtaisesti kilpailu- ja tulostietoja kerätään ja tallennetaan tietoteknisesti huomattavan 
vaihteleviin järjestelmiin, ja pääosin jokaisella lajilla on omalaiset, lajin kilpailutoimintaan 
soveltuvat ratkaisut käytössä. 
 
Tämä kohta selvitystä täydentyy vasta myöhemmin siinä vaiheessa, kun suomalaisen 
urheilutiedon tuotantojärjestelmän kehittämistyön ensivaiheen kohdelajit on valittu. Kilpailu-
tieto on lajikohtaista ja määrittelyt seuraavat lajia. 
 
3.3 Harjoittelutieto 
 
Harjoittelutiedon kirjaamisen periaatteena on, että edetään ylätason harjoittelun jaottelusta 
yksityiskohtaisempaan ominaisuuskohtaiseen jaotteluun. Ylätason jaotteluun kuuluu 
urheilulaji tai harjoittelumuoto, mitä harjoituksessa tehdään. 
 
Taulukko 4 näyttää kaikki lajit ja harjoittelumuodot, joiden mukaan harjoitus tai sen osat 
voidaan jakaa. Urheilulaji/harjoittelumuoto on minimivaatimus harjoittelun kirjaamisesta. 
Harjoittelun kirjaamisen perusyksikkönä on harjoitukseen kulunut kokonaisaika. Jos 
samassa harjoituksessa on tehty useampaa lajia, niin kaikista pitäisi kirjata kokonaisaika. 
Useimmat harjoitukset sisältävät alkuverryttelyosion, varsinaisen harjoitusosion tai osioita 
sekä loppujäähdyttelyosion. Yksinkertaisimmillaan kokonaisharjoitteluaika sisältää kaikki 
osiot, mutta haluttaessa alku- ja loppuverryttelyosion voidaan erotella erillisiksi lajeiksi, joita 
lämmittelyyn on käytetty (esim. juoksu, tekniikkadrillit, liikkuvuus, kehon huolto). 
 
Ajan lisäksi lajin mukaan harjoitusta voidaan kuvat myös muilla yksiköillä, jotka antavat 
tarkempaa lajikohtaista tietoa harjoituksesta kuten matka, nopeus, teho, toistot. 
 

1 Aitajuoksu 31 Kivääri 61 Purjehdus 49er 

2 Ampumahiihto 32 Kolmiloikka 62 Ralli 

3 Beach volley 33 Koripallo 63 Rallicross 

4 Cross-trainer 34 Korkeushyppy 64 Rata-autoilu 

5 Curling 35 Kouluratsastus 65 Ratamelonta 

6 Esteratsastus 36 Kuulantyöntö 66 Ratapyöräily 
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7 Finnjolla purjehdus 37 Laser purjehdus 67 Ratsastus 

8 Formula 38 Lentopallo 68 RS:X 

9 Freestylehiihto 39 Liikkuvuus 69 Rullahiihto, classic 

10 Golf 40 Lumilautailu 70 Rullahiihto, free 

11 Haulikko 41 Maalipallo 71 Rullahiihto, TT 

12 Heittoharjoitus 42 Maantiepyöräily 72 Rytminen voimistelu 

13 Hyppelyharjoitus 43 Maastohiihto, 
classic 

73 Salibandy 

14 Jääkiekko 44 Maastohiihto, free 74 Seiväshyppy 

15 Jäätanssi 45 Maastohiihto, TT 75 Sulkapallo 

16 Jalkapallo 46 Maastopyöräily 76 Supersuurpujottelu 

17 Jokamiehenajot 47 Mäkihyppy 77 Suunnistus 

18 Joukkuevoimistelu 48 Mäkijuoksu 78 Suurpujottelu 

19 Jousiammunta 49 Moukarinheitto 79 Syöksylasku 

20 Judo 50 Muodostelmaluistelu 80 Taekwondo 

21 Juoksu 51 Nacra purjehdus 81 Telinevoimistelu 

22 Juoksun lajivoimaharj. 52 Nyrkkeily 82 Trampoliinivoimistelu 

23 Juoksun 
koordinaatioharj. 

53 Paini 83 Triathlon 

24 Karate 54 Pariluistelu 84 Uimahypyt 

25 Karting 55 Pikaluistelu 85 Uinti 

26 Kehon huolto 56 Pistooli 86 Vesijuoksu 

27 Keihäänheitto 57 Pituushyppy 87 Voimaharjoitus 

28 Keilailu 58 Pöytätennis 88 Voimanosto 

29 Kenttäratsastus 59 Pujottelu 89 Yhdistetty 

30 Kiekonheitto 60 Purjehdus 470 90 Muut 

Taulukko 4.  Urheiluharjoittelussa käytetyt lajit ja harjoitusmuodot   

Kaikki lajit/harjoitusmuodot voidaan jakaa harjoituksessa kehitettäviin ominaisuuksiin: 
kestävyys, nopeus, nopeuskestävyys, voima, taito/tekniikka ja taktiikka (Kuva x). Näissäkin 
kirjaamisessa perusyksikkönä on aika ja lajikohtaisesti joitakin muita yksiköitä. Kaikki 
ominaisuudet voidaan tarvittaessa jakaa vielä pienempiin kokonaisuuksiin. 

 

 

Kuvio 5.  Harjoituksen tai sen osan jakaminen harjoitettavaan lajiin ja kuuteen 
kehitettävään ominaisuuteen 

Ominaisuus

Laji/harjoittelumuoto Laji

Kestävyys
Nopeus-

kestävyys
Nopeus Voima

Taito/ 
tekniikka

Taktiikka



  Huippu-urheilun datastrategia | Juha Saapunki 

 

27 
 

 

 

 

 

 

Tarkennettu
ominaisuus

Tarkennettu
ominaisuus

Pääominaisuus Kestävyys

Perus-
kestävyys

PK1 PK2

Vauhti-
kestävyys

VK1 VK2

Maksimi-
kestävyys

Tarkennettu
ominaisuus

Pääominaisuus Nopeuskestävy
ys

Määräintervallit Tehointervall it
Submaksi-
maalinen

Maksimaalinen

Tarkennettu
ominaisuus

Pääominaisuus Nopeus

Submaksi-
maalinen

Maksimaalinen
Supra-

maksimaalinen
Kiihdytys

Tarkennettu
ominaisuus

Tarkennettu
ominaisuus

Pääominaisuus Voima

Kesto-
voima

Aero-
binen

Anaero-
binen

Nopeus-
voima

Pika Räjähtävä

Maksimi-
voima

Hyper-
trofinen

Neuraa-
linen

Lajikohtaiset 
tarkennukset

Pääominaisuus Taito/tekniikka
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Kuvio 6.  Pääominaisuuksien jako alaosiin 

 
Kunkin lajin harjoittelukulttuurissa käytetään erilaisia lajeja/harjoittelumuotoja. Tässä 
yhteydessä kuvataan Suomessa yleisimpien lajien käyttämät harjoittelukokonaisuudet. 
Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö on määritellyt kärkilajeiksi yhden 
kesälajin. Se on parayleisurheilu. Kaksi talvilajia, maastohiihto ja jääkiekko on määritelty 
suomalaisiksi kärkilajeiksi.  
 
Toisena määrittelykategoriana investointilajeiksi/kansainvälisen tason lajeiksi on määritelty 
seuraavat 32 kesälajia: ampumaurheilu, autourheilu, beach volley, golf, jalkapallo, judo, 
karate, keilailu, koripallo, lentopallo, nyrkkeily, paini, purjehdus, ratamelonta, salibandy, 
squash, sulkapallo, suunnistus, taekwondo, tennis, uinti, rytminen voimistelu, teline-
voimistelu, yleisurheilu. Paralajeista investointi/kansainvälisen tason kesälajeiksi on 
määritelty seuraavat lajit: jousiammunta, maalipallo, pyöräily, pyörätuolitennis, pöytätennis, 
ratsastus, triathlon ja voimanosto). Talvilajeista investointilajiksi/kansainvälisen tason lajiksi 
on määritelty seuraavat yhdeksän talvilajia: alppihiihto, ampumahiihto, freestylehiihto, 
lumilautailu, mäkihyppy, pikaluistelu, taitoluistelu, yhdistetty sekä paralajeista lisäksi curling.  
 
Tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmista lajeilla on omaleimaisia 
vaatimuksia ja tarpeita, mutta myös geneerisiä, lajikohtaisuuden ylittäviä vaatimuksia. 
Tämän esityksen puitteissa keskitytään periaatteellisella tasolla jäsentelemään 
esimerkkilajien kautta tietorakenteita ja siten muodostamaan yleiskäsitys lajikohtaisten 
vaatimusmäärittelyjen rakenteesta ja sisällöistä. Seuraavassa tarkastellaan esimerkin-
omaisesti juoksuharjoittelun tietorakenteita. 
 
Juoksijoiden käyttämät lajit ja harjoitusmuodot ovat: juoksu, juoksukoordinaatiot, juoksun 
lajivoimaharjoittelu (painoliivi ja vastusveto), hyppelyharjoittelu, mäkijuoksu, voima-
harjoittelu, kuntopalloharjoittelu sekä yleisimmin käytetyt muut kestävyysharjoitusmuodot: 
suunnistus, pyöräily, maastohiihto, vesijuoksu, uinti ja crosstrainer. Juoksun jaottelu eri 
ominaisuuksiin on esitetty kuviossa 7 (ks. seuraava sivu). Juoksijoiden käyttämien muiden 
harjoitusmuotojen jaottelu on kuviossa 8 (ks. sivu 30). 
 

Lajikohtaiset 
tarkennukset

Pääominaisuus Taktiikka
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Kuvio 7.  Juoksuharjoittelun jaottelu ominaisuuksiin.  

(Ominaisuuksien perässä suure, joita tietokannassa käytetään kunkin ominaisuuden osalta. Lyhenteet: PK = 

peruskestävyys, VK = vauhtikestävyys, MK = maksimikestävyys, MI = määräintervallit, TI = tehointervallit, krt 

= harjoituskerrat, kpl = vetojen määrä.) 

 

Juoksun 
lajivoimaharjoittelu

(krt, kpl, aika)

Nopeusvoima
(krt, kpl, aika)

Pikavoima (krt, kpl, aika)

Juoksukoordinaatiot
(krt, aika)

Taito/tekniikka
(krt, aika)

Kuntopallo-
harjoittelu
(krt, aika)

Kestovoima (krt, 
aika)

Aerobinen (krt, 
aika)

Anaerobinen (krt, 
aika)

Nopeusvoima
(krt, aika)

Pikavoima (krt, aika)

Räjähtävä voima (krt, aika)
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Kuvio 8. Juoksijoiden käyttämien harjoitusmuotojen jaottelu ominaisuuksiin 

3.4 Harjoittelun seurantatieto 

Harjoittelun seurantatieto koostuu mittaus- ja testituloksista, jotka kertovat miten harjoittelu 
on vaikuttanut eri ominaisuuksiin, joita on ollut tarkoitus harjoittelulla kehittää.  
 
Urheilijatestaukseen erikoistuneet yksiköt ovat ottaneet käyttöön KLab-ohjelmiston, jonka 
on testauksen ammattilaisten käyttämä ohjelmisto testitulosten tallentamiseen yhteiseen 
tietokantaan. KLabin lisäksi urheilijat ja valmentajat voivat tallentaa harjoittelun yhteydessä 
tehtyjä testejä joihinkin harjoituspäiväkirjasovelluksiin kuten eLogger. Liitteessä 4 on lueteltu 
yleisimmin urheiluharjoittelussa käytettyjä testejä. 
 
3.5 Kuormitukseen ja palautumiseen liittyvä tieto 
 
Näitä tietoja ovat harjoittelun kuormittavuus, stressitieto (mittarit, testit), subjektiiviset 
tuntemukset (harjoituksen kuormittavuus, palautuminen, harjoittelun ulkopuolinen stressi, 

Mäkijuoksu
(krt, aika, matka)

Kestävyys
(krt, aika, matka)

VK (krt, kpl, aika, 
matka)

VK1 (krt, kpl, aika, 
matka)

VK2 (krt, kpl, aika, 
matka)

MK (krt, kpl, aika, 
matka)

Nopeuskestävyys
(krt, kpl, aika, 

matka)

MI (krt, kpl, aika, 
matka)

TI (krt, kpl, aika, 
matka)

Submax (krt, kpl, 
aika, matka)

Maksimi (krt, kpl, 
aika, matka)

Nopeus
(krt, kpl, aika, 

matka)

Submax (krt, kpl, 
aika, matka)

Maksimi (krt, kpl, 
aika, matka)

Kiihdytys (krt, kpl, 
aika, matka)

Voima-
harjoittelu (aika, 

krt)

Kestovoima 
(aika, krt)

Aerobinen (aika, 
krt)

Anaerobinen 
(aika, krt)

Nopeusvoima 
(aika, krt)

Pika (aika, krt)
Räjähtävä (aika, 

krt)

Maksimivoima 
(aika, krt)

Hypertrofinen 
(aika, krt)

Neuraalinen 
(aika, krt)
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fiilis), uni, jne. Kuormituksen seuranta on oleellinen osa urheilijan kokonaistilanteen seuran-
nan kannalta (ks. Kuvio 9). 

 
 
Kuvio 9.  Urheilijan kuormitustekijät ja niiden vaikutus 
 
Huippu-urheilussa on käytössä lukuisiä järjestelmiä, joista kuormitukseen ja palautumiseen 
tietoa haettavissa: TAika-perhe, CoachTools, Quanter, Fit for 90, Athlete Monitoring, Polar, 
Suunto, Garmin, Oura, FitBit, Apple, Samsung, Withings, Emfit, Beddit, Vert. Urheilun IOT-
järjestelmän kartoituksissa tunnistettiin yli 100 järjestelmää tai sovellutusta, joista suuressa 
osassa kerätään kuormitustietoa (ks. liite 2). Yleisesti ja kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna 
kuormitukseen ja palautumiseen liittyvien tietojen kokonaisuus on seuraava: 
 
Palautumistieto 
o unen määrä (hh:min) 

o nukkumaan meno aika (hh:min) 

o unen laadun subjektiivinen arvio (asteikolla heikko, kohtalainen, tavallinen, hyvä, 

erinomainen)  

o aamupaino (kg) 

o aamun palautuneisuuden päivittäinen subjektiivinen arvio (asteikolla heikko, 

kohtalainen, tavallinen, hyvä, erinomainen)  

o arvio mielialasta (asteikolla 0 %, 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %) 

o arvio terveydentilasta (asteikolla 0 %, 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %) 

o lepopäivä (vaihtoehdot: suunniteltu, sairaspäivä, vammapäivä) 

o palautumisen seurantamittareiden indeksit (joko kirjataan itse tai automaattinen haku 

ulkoisesta järjestelmästä) 

▪ Firstbeat Index  

▪ Emfit index 
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▪ HRV4Training index 

▪ unen keskisyke 

▪ RMSSD1 

▪ RMSSD2 

o unitieto eri järjestelmistä 

▪ unen määrä (hh:min) 

▪ syvän unen määrä (hh:min) 

▪ REM-unen määrä (hh:min) 

▪ kevyen unen määrä (hh:min) 

▪ liikkeen määrä   

o ortostaattisen syketestin tiedot päivittäin 

▪ leposyke  

▪ huippusyke 

▪ seisontasyke 

 
Harjoituksen ja kilpailuiden kuormitustieto 
o harjoituksen kesto (min) 

o harjoituksen laatu (asteikolla 1-10) 

o RPE (asteikolla 1-10) 

▪ kokonaisuus 

▪ jalat 

▪ keskivartalo 

▪ kädet 

o liikkumistieto eri järjestelmistä (esim. Polar, Suunto, Garmin) 

▪ liikuttu matka (m) 

▪ keskinopeus (km/h) 

▪ kiihdytykset (krt) 

▪ jarrutukset (krt) 

o hyppytiedot Vert-järjestelmästä 

▪ hyppyjen määrä 

▪ hyppyjen keskikorkeus 

▪ yksittäisten hyppyjen korkeudet 

o sanallinen arvio harjoituksesta 

 
Muun kuormituksen subjektiivinen arvio 
o työ-/opiskelukuorman ja muun stressin subjektiivinen arvio (1-10) 

o päiväkohtaiset sanalliset tuntemukset/kommentit1 

 
 

 
1 Polar-, Suunto-, Garmin-mittareita käytetään harjoitus- ja kilpailutiedon tallentamiseen. 

Firstbeat-seuranta: Unen ja palautumisen seuranta (yksittäisiä urheilijoita). 

Emfit-seuranta: unen ja palautumisen seuranta (yksittäisiä urheilijoita) . 

Polar/Suunto: aktiivisuus, kokonaiskalorit, unianalyysi. 
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3.6 Terveystieto 
 
Urheilijan terveystiedolla tarkoitetaan terveyteen liittyvää tietoa, jonka urheilija on 
käyttämäänsä harjoituspäiväkirjasovellukseen päivittänyt. Terveystieto ei sisällä sairauden 
diagnooseja tai urheilijan säännöllisesti käyttämiä lääkkeitä tai muuta sairauden tai vamman 
hoitoon liittyviä tietoja. Palvelualustaan siirtyvässä terveystiedossa on oleellista tietää, 
kauanko sairastuminen tai vammautuminen on kestänyt, mikä on ollut sairastumisen syy ja 
onko vamman laatu ollut äkillinen tai rasitusperäinen. Tietokanta perustuu OSTRC -
kyselyyn, joka on kehitetty Oslossa ja validoitu tutkimuksissa (The Oslo Sports Trauma 
Research Center Questionnaire on Health Problems: a new approach to prospective 
monitoring of illness and injury in elite athletes, Clarsen et al. 2013). 
 

 

Kuvio 10.  Kaaviokuva OSTRC-terveyskyselyn kulusta 

Athlete Monitoring -sovelluksessa OSTRC -terveyskysely on käytössä. Siinä kysymykset 
etenevät seuraavasti: 
1. Osallistuminen: Onko sinulla ollut vaikeuksia osallistua täysipainoiseen harjoitteluun tai 

kilpailuihin vamman, sairauden tai muun terveysongelman vuoksi viimeisen 7 päivän 

aikana? 

a. Olen osallistunut normaalisti ilman terveysongelmia. 

b. Olen osallistunut normaalisti, mutta minulla on ollut vamma tai sairaus. 

c. Olen osallistunut vain osittain vamman tai sairauden vuoksi. 

d. En ole voinut osallistua lainkaan vamman tai sairauden vuoksi. 
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2. Harjoittelun muuttaminen: Missä määrin olet muuttanut normaalia harjoitteluasi tai 

kilpailemista vamman, sairauden tai muun terveysongelman vuoksi viimeisen 7 päivän 

aikana? 

a. En ole muuttanut lainkaan 

b. Jonkin verran 

c. Kohtalaisesti 

d. Merkittävästi 

3. Vaikutus suorituskykyyn: Missä määrin vamma, sairaus tai terveysongelma on 

vaikuttanut suorituskykyysi viimeisen 7 päivän aikana? 

a. Ei ole muuttanut lainkaan 

b. Jonkin verran 

c. Kohtalaisesti 

d. Merkittävästi 

4. Oireet: Missä määrin olet kokenut oireita tai vaivoja viimeisen viikon aikana? 

a. Ei ole lainkaan oireita tai vammoja 

b. Vain vähän 

c. Kohtalaisesti 

d. Merkittävästi 

Jos em. kysymyksiin vastaa a, niin kysely loppuu siihen. Jos ilmoittaa vammasta tai 
sairaudesta, niin tulee tarkentavia kysymyksiä.  
 
Terveysongelman tyyppi: Onko terveysongelma, johon viittasit edeltävissä vastauksissa, 
vamma vai sairaus? 

1. Äkillinen vamma 

2. Rasitusvamma 

3. Sairaus 

Jos vastaa äkillinen vamma tai rasitusvamma, niin seuraavaan kuvaan pitää määritellä 
vamman alue kehossa. Alueita on 72. Lisäksi kirjataan vamman tapahtumapäivä tai oireen 
alkamispäivä. Vamman tapahtumasta on vielä valittavissa valmiista vaihtoehdoista, 
miten/missä se tapahtui. Vaihtoehdot ovat: 

1. Kilpailu/ottelu 

2. Lajiharjoitus 

3. Voimaharjoitus 

4. Muu harjoitus 

5. Venyttely 

6. Testaus 

7. Urheilun ulkopuolinen tapahtuma 
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Kuvio 11. Määrittele kehon kohta, jossa vamma sijaitsee.  
 
Kuva edestä ylhäältä: kasvot (vasen ja oikea), kaula (v ja o), olkapää edestä (v ja o), rinta 
(v ja o), vatsa (v ja o), lantio (v ja o), lonkka edestä (v ja o), nivunen edestä (v ja o), etureisi 
(v ja o), polvi (v ja o), säären etuosa (v ja o), nilkka (v ja o), jalkaterä (v ja o), olkavarren 
etuosa (v ja o), kyynärtaive (v ja o), kyynärvarren etuosa (v ja o), ranteen etuosa (v ja o), 
kämmen ja sormet (v ja o). Kuva takaa ylhäältä: takaraivo (v ja o), niska (v ja o), yläselkä 
(v ja o), olkapää takaa (v ja o), alaselkä (v ja o), pakarat (v ja o) lonkka takaa (v ja o), nivunen 
takaa (v ja o), takareisi (v ja o), polvitaive (v ja o), pohkeet (v ja o), akillesjänne (v ja o), 
kantapää (v ja o), olkavarren takaosa (v ja o), kyynärpää (v ja o), kyynärtaipeen takaosa (v 
ja o), ranteen takaosa (v ja o), kämmenselkä ja sormet (v ja o). 
 
Jos vastaa sairaus, pitää valita 26 vaihtoehdosta oire sekä sairauden alkamispäivä.  
 
Oirevaihtoehdot ovat: 

1. Kuume 

2. Väsymys/huonovointisuus 

3. Turvonneet rauhaset 

4. Kurkun arkuus/kurkkukipu 

5. Nenän tukkoisuus/nuha/aivastelu 

6. Yskä 

7. Hengitysvaikeus/hengenahdistus 

8. Päänsärky 

9. Pahoinvointi 

10. Oksentelu 

11. Ripuli 

12. Ummetus 

13. Pyörtyminen 

14. Ihottuma/kutina 

15. Sykkeen epätasaisuus/rytmihäiriö 

16. Rintakipu 

17. Vatsakipu 

18. Muu kipu 

19. Puutuminen/pistely 

20. Ahdistuneisuus 

21. Masennus/alakuloisuus 

22. Ärtyneisyys/hermostuneisuus 

23. Silmäoireet 

24. Korvaoireet 

25. Virtsatie-/genitaalialueoireet 

26. Muu. 
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Terveystietojen kerääminen palvelualustaan pohjautuu edellä kuvattuun OSTRC -
terveyskyselyyn. Se voidaan toteuttaa pienimuotoisemminkin keräämällä tietoa sairaus- ja 
vammapäivistä. Tietokannan rakenne on kuvattu alla Kuviossa 12. 
 

 

Kuva 12. Terveystietojen jaottelu sairauden ja vamman mukaan.  

Kukin oirepäivä jaotellaan kolmeen luokkaan oireen vaikutusten mukaan. 1 = Olen 
osallistunut harjoitteluun normaalisti, mutta minulla on ollut vamma tai sairaus, 2 = Olen 
osallistunut harjoitteluun vain osittain vamman tai sairauden vuoksi, 3 = En ole voinut 
osallistua lainkaan harjoitteluun vamman tai sairauden vuoksi. 

 

  

Oirepäivä

(1-3)

Äkillinen 
vamma

(1-3)

Vamman kohta 
kehossa 

(72 kohtaa)

Vamman 
syntyminen 
(Seitsemän 

vaihtoehtoa)

Rasitusvamma

(1-3)

Vamman kohta 
kehossa 

(72 kohtaa)

Vamman 
syntyminen 
(Seitsemän 

vaihtoehtoa)

Sairaus

(1-3)

Oireet

(26 
vaihtoehtoa)
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4 TUNNISTAUTUMINEN JA IDENTITEETINHALLINTA PALVELUALUSTALLA 

4.1 Johdanto 
 
Olympiakomitean yhtenä vaatimuksena oli hyödyntää Suomisport-tunnistautumista uudella 
huippu-urheilun palvelualustalla.  Suomisport-palvelua voivat hyödyntää ulkopuoliset 
palvelut, koska Suomisportissa on toteutettu API-rajapinnat OAuth2/OIDC (OpenID 
Connect) -kirjautumista ja valtuutusta varten. Ulkopuoliset palvelut voivat hyödyntää 
rajapinnan kautta myös muita Suomisportin tarjoamia palveluita ja niihin liittyviä tietoja. 
Suomisport on rakennettu MyData- ja GDPR-periaatteiden mukaisesti, joten tuotteita 
hankittaessa luvitetaan myös annettujen tai kerättyjen tietojen käyttö. Palvelun 
OAuth2/OIDC-kirjautumista hyödyntää tällä hetkellä kolme ulkopuolista palvelua (Rastilippu, 
Sbet SSO ja Eerikkilä MyEWay). 
 
Suomisport-palvelussa on rekisteröityneitä käyttäjiä noin 520 000 ja tavoitteena on 
saavuttaa miljoona käyttäjää. Kuukaudessa kirjautumisia on 60 000. Suomisportin 
tunnistautumista kannattaa hyödyntää uudella palvelualustalla, koska Suomisportissa on 
valmiina suuri määrä käyttäjiä, jotka potentiaalisesti kuuluvat myös uuden palvelualustan 
käyttäjäkuntaan. Lisäksi Suomisportin hyödyntäminen on mahdollista valmiiden API-
rajapintojen kautta ja käytettävissä on muitakin API-rajapintojen kautta löytyviä Suomisport-
palveluita. 

4.2 Suomisport-tunnistautuminen 
 

Suomisport (https://info.suomisport.fi/) on Olympiakomitean jäsenilleen tuottama 
urheiluyhteisön oma, helppokäyttöinen digitaalinen urheilupalvelu helpottamaan lajiliittojen 
ja seurojen arkea. Suomisport tuo urheilun erilaiset palvelut liikkujien taskuun ja samalla 
tuottaa urheilun ”big dataa”. Suomisportin käytön tuloksena syntyy liikunnan ja urheilutiedon 
perusrekisteri sekä laadukasta faktatietoa lajiliittojen, seurojen, viranomaisten ja tutkijoiden 
käyttöön. 

Suomisport on kehitetty urheiluyhteisön, eli lajiliittojen, seurojen ja liikkujien tarpeisiin. 
Palvelun kautta voidaan myydä ja hankkia kilpailulisenssejä, vakuutuksia sekä seurojen 
jäsenmaksuja ja muita tuotteita. Suomisportissa voi myydä ja tarjota myös erilaisia 
tapahtumia: koulutuksia, kursseja ja kilpailuja. Suomisportin kautta järjestetään myös 
Urhea-yläkoulutoimintaa sekä lasten liikunnallista iltapäiväkerhotoimintaa. Suomisporttia 
käyttää jo 89 lajiliittoa, 130 urheilulajia ja yli 1 600 urheiluseuraa. Vincit Oy on toiminut 
Suomisportin palvelutuottajana Olympiakomitealle. 
 
Suomisportin käyttäjät voidaan jakaa kahteen ryhmään: Liikkujat ja organisaatiokäyttäjät. 
Liikkujat ovat peruskäyttäjiä eli liikkujia, urheilijoita ja alaikäisten huoltajia, jotka mm. ostavat 
lisenssejä, vakuutuksia, jäsenyyksiä ja ilmoittautuvat tapahtumiin. Liikkujilla ei ole 
salasanaa, vaan he käyttävät kertakirjautumislinkkejä tai -koodeja. 
 
Organisaatiokäyttäjät voivat käyttää Suomisportia hallinnoidakseen seuran tai liiton 
toimintaa. Organisaatiokäyttäjät käyttävät Suomisportia perustaessaan uuden kauden, 
luodessaan tapahtumia ja hallinnoidessaan tapahtumia, ilmoittautumisia ym. 

https://info.suomisport.fi/


 

 38 

 

   
 

Organisaatiokäyttäjällä on henkilökohtainen salasana, jonka käyttäjä itse luo saadessaan 
organisaatiokäyttäjäkutsun. 
 
Yhdellä käyttäjällä voi olla Suomisportissa useampia rooleja. Jos palvelun käyttäjällä on 
sekä liikkujan että organisaatiokäyttäjän rooli, pitää rooli valita sisäänkirjautumisessa. 
Liikkuja voi palvelun sisällä hoitaa vain omia asioitaan ja organisaatiokäyttäjä voi navigoida 
valikosta organisaatioihin, joihin hänellä on oikeudet.  

Suomisport tukee MyData-ajattelua. Jokaisella Suomisportin käyttäjällä on oma Sporttitili ja 
kukin käyttäjä näkee omasta profiilistaan omat tietonsa ja toimintansa. Profiilissa näkyy mm. 
kaikki hankitut lisenssit, vakuutukset, jäsenyydet sekä tapahtumailmoittautumiset ja 
myönnetyt meriitit. 

4.2.1 Liikkujan kirjautuminen 

 

 

Kuvio 13.  Suomisport-tunnistautuminen (merkitty punaisella) 

Käyttäjä kirjautuu sisään Suomisportiin (Kuvio 14) tilaamalla kertakirjautumiskoodin 
sähköpostiosoitteeseensa tai SMS-viestillä matkapuhelimeensa (Kuvio 15). Kirjautumis-
näytön kieli on myös valittavissa. 
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Kuva 14.  Kertakirjautumiskoodin tilaaminen 

 

 

Kuva 15.  Tunnistautuminen vastaanotetulla nelinumeroisella kertakirjautumiskoodilla 
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Käyttäjä tunnistautuu syöttämällä vastaanottamansa kertakirjautumiskoodin (Kuvio 15). 
Näiden kirjautumismenetelmien yhteydessä tarjotaan käyttäjälle “muista minut” -toiminto, 
jolla käyttäjä voi pysyä kirjautuneena useamman kuukauden kyseisellä selaimella. 
 
Myös käyttäjät, joille on annettu organisaatio-oikeuksia liitto- ja seurapalveluun, voivat 
tunnistautua kertakirjautumiskoodin avulla. Tällöin he eivät kuitenkaan pääse hyödyntä-
mään organisaatiotason roolejaan, vaan voivat hoitaa ainoastaan omia tai huollettaviensa 
asioita Suomisportin henkilökohtaisella Sporttitilillä. Organisaatiokäyttäjät kirjautuvat palve-
luun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jatkossa pyritään siihen, että yhdellä kirjautumisella 
omalle Sporttitilille pääsee myös organisaatiokäyttäjäksi, mikäli henkilökohtaiset käyttö-
oikeuden siihen oikeuttavat. 
 
Kun käyttäjä kirjautuu ulkoiseen palveluun Suomisport-tilillään, hänen täytyy hyväksyä 
tilitietojensa välittäminen kyseiseen palveluun. Tämä lupa voidaan antaa pysyvästi, tai 
käyttäjä voi valita, että häneltä pyydetään tätä lupaa joka kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä 
voi myös poistaa annetun luvan profiiliasetuksistaan. 

4.2.2 Sporttitili – uuden käyttäjätilin luonti 
 

Suomisport luo uuden käyttäjätilin, jos sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa vastaavaa 
käyttäjätiliä ei ole ennestään. Palvelu kerää tiliä varten käyttäjätietoja (Kuvio 16. 

 

   

Kuvio 16.  Käyttäjätietojen kerääminen ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
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Pakollisia käyttäjätietoja ovat: 

• kielivalinta 

• etunimi 

• sukunimi 

• henkilötunnus/syntymäaika 

• kansalaisuus 

• tunnus 

• puhelinnumero 

• sähköpostiosoite. 

 
Suomisport vaatii käyttäjältä henkilötunnuksen, koska sillä yksilöidään yksiselitteisesti 
käyttäjät palvelun sisällä. Pääsääntöisesti vain Suomisportin pääkäyttäjä ja käyttäjät itse 
näkevät henkilötunnukset. Oikeus henkilötunnukseen voidaan myöntää myös palvelun 
hyödyntäjille, joilla on henkilötietolain mukainen oikeus saada kyseinen tieto (esim. vakuu-
tusyhtiöt).  
 

 

Kuvio 17.  Käyttäjätietojen täydennyspyyntö 
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Suomisport voi pyytää käyttäjää täydentämään käyttäjäprofiilin tietoja, jos ne jäivät 
puutteellisiksi edellisessä rekisteröintivaiheessa (Kuvio ). Ilmoituksen lopussa on Täydennä 
profiiliasi -linkki, jonka kautta tietojen täydentäminen onnistuu. 

Suomisportia voi käyttää ilman osoitetietoja. Tällöin ei kuitenkaan voi hyödyntää kaikkia 
Suomisportin toimintoja. Esimerkiksi vakuutuksen hankinta edellyttää osoitetietojen 
asettamista. Mikäli käyttäjälle ei ole asetettu osoitetietoja, käyttäjää pyydetään 
täydentämään tietojaan vakuutuksen oston yhteydessä. 

4.2.3 Organisaatiokäyttäjän kirjautuminen 
 

Organisaatiokäyttäjät kirjautuvat Suomisportiin käyttämällä salasanakirjautumista (Kuvio 
18).  Salasanakirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksen tai sähköpostiosoitteen ja sala-
sanan yhdistelmällä.   
 
Salasanakirjautuminen vaaditaan, jotta käyttäjä pääsee hoitamaan organisaationsa tai 
organisaatioidensa asioita Suomisportissa. Kaikki käyttäjät rekisteröityvät ensin liikkujina, 
jolloin heillä ei vielä ole salasanaa asetettuna. Kunkin organisaation pääkäyttäjä antaa 
toiselle käyttäjälle (liikkujalle) oikeuksia kyseiseen organisaatioon, jolloin käyttäjä kutsutaan 
organisaatiokäyttäjäksi kyseiseen organisaatioon. Mikäli kutsutulla käyttäjällä ei ole 
oikeuksia muuhun organisaatioon ennestään, hän pääsee asettamaan salasanansa kutsun 
hyväksymisen yhteydessä. 
 

 

Kuva 18.  Organisaatiokäyttäjän kirjautumisnäyttö 
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4.3 Yhteenveto Suomisport-tunnistautumisesta 
 
Kun käyttäjä haluaa kirjautua huippu-urheilun palvelualustalle, niin hänet ohjataan 
automaattisesti Suomisportin tunnistautumissivulle. Palvelualustan näkökulmasta 
tunnistautuminen tapahtuu ulkopuolisessa palvelussa (Suomisportissa) ja tunnistautumisen 
jälkeen käyttäjä palaa takaisin palvelualustalle. Kaikki käyttäjän siirtymiset palvelusta 
toiseen (palvelualustalta Suomisportiin ja sieltä takaisin) ja tunnistautumistietojen vaihto 
palveluiden välillä tapahtuvat automaattisesti. Käyttäjältä ei edellytetä muita toimenpiteitä 
kuin sisäänkirjautuminen Suomisport-tunnuksilla ja valtuutus tietojenvaihtoon palveluiden 
välillä (yhden painonapin näpäytys). Kaikesta muusta huolehtii palveluiden välinen 
integraatio, joten palvelualusta ja Suomisport-tunnistautuminen vaikuttavat käyttäjästä 
yhtenäiseltä prosessilta, vaikka siihen osallistuu kaksi erillistä palvelua. 
 
Lähes saumattoman käyttökokemuksen lisäksi Suomisport-integraatio tarjoaa valmiit 
Suomisport-käyttäjätunnukset. Lähes 520 000 potentiaalista Suomisport-käyttäjätunnusta 
on hyödynnettävissä heti, eikä niitä tarvitse luoda uudestaan palvelualustaa varten. Jos 
palvelualusta tarvitsee muitakin Suomisport-palveluja tai tietoja, niin loputkin Suomisportin 
API-rajapinnat ovat palvelualustan käytettävissä valtuutuksien ja muiden käyttöoikeuksien 
rajoissa. 
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5 ALUSTAVAIHTOEHDOISTA JA PALVELUTASOISTA 

5.1 Markkinoilla olevia vaihtoehtoja 
 

1. Kaupalliset pilvipalvelut 

o amerikkalaiset, esimerkiksi: Google, AWS, Azure, Oracle 

o kotimaiset, esimerkiksi: UpCloud, Telia (ex-Nebula), TeamDrive, MagicCloud 

2. MultiCloud-ratkaisut 

o näissä hyödynnetään useamman kaupallisen pilvipalvelun toimittajan tuotteita 

3. HybridCloud -ratkaisut 

o palvelu on toteutettu hyödyntäen omassa ("on-premise") tai kumppanin konesalissa 
olevia palvelimia ja kaupallisia pilvipalvelun tuotteita 

• esimerkiksi data on omassa konesalissa, mutta laskentaan ja analyysiin 
hyödynnetään kaupallisia pilvipalveluiden tuotteita 

4. Omassa ("on-premise") tai kumppanin konesalissa 

5. CSC:n alustan hostausvaihtoehdot 

5.2 Yleiset lausekkeet 
 

Viitteenä PITUKRI eli Pilvipalveluiden Turvallisuuden Arviointikriteeristö (versio 1.1. 
maaliskuu 2020). Tiedonhallintalain mukaan datan suhteen pitäisi tehdä riskiperusteinen 
arviointi: 

• aineiston arkaluontoisuus (esim. voiko aineistosta päätellä henkilön terveydentilaa) 

• aineiston sisältämä henkilötieto  

• aineiston suuri henkilötietojen tai salassa pidettävän datan määrä. 

5.3 Pilvipalveluiden palvelumallit 
 

Pilvipalveluilla tarkoitetaan verkon yli saavutettavaa tietojenkäsittelykapasiteettia tai -pal-
velua, jonka tuottamisessa hyödynnetään jaettujen, skaalautuvien ja joustavien resurssien 
mallia, joka on automatisoitu osin itsepalveluperiaatteella tuotettavaksi. 

 
Pilvipalveluiden yleisimmät palvelumallit voidaan jakaa infrastruktuuriin palveluna 
(Infrastructure as a Service, IaaS), ohjelmistoalustaan palveluna (Platform as a Service, 
PaaS) ja ohjelmistoon palveluna (Software as a Service, SaaS). IaaS-mallissa kaikki 
palveluiden tuottamiseen liittyvä infrastruktuuri hankitaan palveluntarjoajalta. PaaS-mallissa 
palvelut tuotetaan valmiin ohjelmistoalustan avulla. SaaS-mallissa palveluntarjoaja tuottaa 
palvelut kokonaisuudessaan. 
 
Turvallisuuteen liittyvät vastuut jakautuvat kaikissa palvelumalleissa palveluntarjoajan ja 
asiakkaan välillä. Vastuiden jakautuminen riippuu palvelumallista sekä kyseisen palvelu-
toteutuksen yksityiskohdista. Esimerkiksi PaaS-palveluun liittyvä vastuujako voi erota 
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paikoin merkittävästikin eri pilvipalveluntarjoajien välillä. Tyypillistä vastuujakoa on havain-
nollistettu alla (Kuvio 19). 

 

Kuvio 19.  Tyypillinen vastuunjakomalli 

5.4.1 Pilvipalveluiden toteutusmallit 
 
Pilvipalveluiden yleisimmät toteutusmallit voidaan jakaa yksityiseen pilveen (private cloud), 
yhdistelmäpilveen (hybrid cloud), ja julkiseen pilveen (public cloud). Muut toteutusmallit, 
esimerkiksi jonkin eri toimijoista koostuvan yhteisön yhteisöpilvet (community/government 
cloud), ovat yleensä arvioitavissa yleisimpien toteutusmallien pohjustamana. 
 
Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan palvelua, joka tuotetaan vain palvelua käyttävälle 
organisaatiolle. Palvelua voidaan tuottaa joko palveluntarjoajan tai käyttäjäorganisaation 
konesaleista. Yksityisen pilven tyypillisenä vahvuutena on pilvipalveluinfrastruktuurin sekä 
siinä käsiteltävien tietojen fyysisen ja loogisen tason luotettava erottelu muista 
tietojenkäsittely-ympäristöistä, käyttäjäorganisaatioista ja ulkoisista toimijoista. Yksityisellä 
pilvellä pystytään toteuttamaan tyypillisesti korkeamman turvatason palveluja verrattuna 
muihin toteutusmalleihin. 
 
Yksityisen pilvipalvelun tarjoamiseen käytettävän pilvipalveluinfrastruktuurin (ml. hallinta- ja 
valvontaratkaisut) haavoittuvuusavaruus pystytään yleensä rajaamaan siten, että 
esimerkiksi ohjelmistohaavoittuvuuksiin ja virhekonfiguraatioihin liittyvät jäännösriskit ovat 
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merkittävästi pienempiä kuin pilvipalveluinfrastruktuurissa, jota käytetään myös julkisten 
pilvipalvelujen tarjoamiseen. Pilvipalveluinfrastruktuurin sisäistä erottelua käsitellään 
yksityiskohtaisemmin vaatimuskortissa JT-03. 
 
Julkisella pilvellä tarkoitetaan palvelua, joka on julkisesti tarjolla ja kenen tahansa 
hankittavissa. Palvelua tuotetaan lähes poikkeuksetta palveluntarjoajan konesaleissa. 
Julkisessa pilvessä pilvipalveluinfrastruktuuriin sekä siinä käsiteltäviin tietoihin kohdistuu 
yksityistä pilveä laajempi hyökkäyspinta-ala muun muassa palvelun muiden käyttäjien ja 
ulkoisten toimijoiden kautta. 
 
Yhdistelmäpilvellä tarkoitetaan palvelua, jossa yhdistetään yksityinen ja julkinen pilvi 
yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Esimerkiksi organisaation omassa konesalissa ajettavaa 
yksityistä pilveä voidaan täydentää julkisesta pilvestä hankittavilla palveluilla. Toteutuva 
turvataso riippuu tyypillisesti siitä, mitä tietoja on mahdollista siirtyä julkisen pilven puolelle, 
ja miten turvallisuus on järjestetty pilvitoteutusten rajapinnoissa. 

 

Tietotyyppi Pilvipalvelun tyyppi Fyysinen sijainti Palveluntarjoaja Lisätietoja 

Julkinen Ei rajoitteita Ei rajoitteita Ei rajoitteita Soveltuvien suojausten 

arvioinnissa painotus 

riittävän eheyden ja 

saatavuuden 

varmistamisessa. 

Henkilötieto Ei rajoitteita Tietosuojasääntelyn 

mahdollistamat 

alueet, usein esim. 

EU/ETA 

Ei rajoitteita, ellei 

kyseisiin henkilö- 

tietoihin liittyvän 

riskienarvioinnin 

perusteella 

rajauksia 

Palvelukokonaisuuden tulee 

täyttää henkilötietojen 

suojaamiseen liittyvä 

erityislainsäädäntö. 

Henkilötietojen käsittely 

edellyttää tietojen luonteen 

perusteella tehtävää 

riskiarviointia, josta voi 

seurata rajoitteita myös 

tietojen fyysisen sijainnin, 

tietojen hallinnoinnin ja 

palveluntarjoajan valintaan. 

Suuri määrä 

salassa 

pidettävää 

tai/ja 

henkilötietoa 

(TL IV -

kasauma) 

Ei rajoitteita Suomi Kansallinen 

viranomainen/ 

julkinen toimija/ 

yritys 

Tietoon ei saa olla suoraa tai 

epäsuoraa pääsyä muiden 

valtioiden viranomaisilla. 

Fyysinen sijaintirajaus kattaa 

myös hallinnointi-, varmistus- 

ja muut ylläpitoratkaisut. 

Palveluntarjoajan 

luotettavuus voidaan 

selvittää (esimerkiksi 

kansallisen 

yritysturvallisuusselvityksen 

osana). 
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Suuri määrä 

salassa 

pidettävää 

tietoa tai/ja 

TL IV -tietoa 

tai/ja 

henkilö- 

tietoa (TL III 

-kasauma) 

Yksityinen/ yhteisö 

(Yhteisöpilvi 

(community/government 

cloud) tietyin rajauksin, 

esimerkiksi 

valtionhallinnon tai muun 

viranomaisyhteisön 

käyttöön rajattu palvelu.) 

Suomi Kansallinen 

viranomainen/ 

julkinen toimija/ 

yritys 

Tietoon ei saa olla suoraa tai 

epäsuoraa pääsyä muiden 

valtioiden viranomaisilla. 

Fyysinen sijaintirajaus kattaa 

myös hallinnointi-, varmistus- 

ja muut ylläpitoratkaisut. 

Palveluntarjoajan 

luotettavuus voidaan 

selvittää (esimerkiksi 

kansallisen 

yritysturvallisuusselvityksen 

osana). 

Kasautumisvaikutuksessa 

huomioitava menetelmät, 

joilla rajataan pääsy vain 

tehtävässä tarvittavaan 

yksittäiseen tai suppeaan 

osaan tietosisällöstä, ja joilla 

yritykset päästä 

valtuuttamattomasti 

laajempaan osaan 

tietosisällöstä havaitaan. Kun 

arviointityökaluna käytetään 

PiTuKria, tulisi 

kasautumisvaikutus tulkita 

siten, että TL IV -

vaatimusten lisäksi 

suojauksilta edellytetään 

tietovarannon fyysiselle 

suojaukselle turva-aluetta 

(FT-01), erityistä luotetta- 

vuutta erottelutoteutukselle 

(JT-03) sekä 

sovelluskerroksen 

turvallisuudelle (MH-02 / 

kohta 1), tehostettua 

jäljitettävyyttä ja 

havainnointikykyä (JT-01 / 

Kohdat 1f-g ja 4e) sekä 

tehtävien luotettavaa 

erottelua (HT-05 / kohta 5). 

Vrt. Katakri 2015 

(I 01 / Lisätietoja / 

Kasautumisvaikutus). 

Taulukko 5. Pitukri (v. 1.1) Sivu 16, lainaus taulukosta 2 
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5.5 CSC:n tarjoama on-premise toteutus 
 
Kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla tarjolla olevien ratkaisujen lisäksi yhtenä 
vaihtoehtona tarkastellaan tieteellisen laskennan keskus CSC Oy:n tarjoamaa ratkaisua, 
jota esimerkiksi suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut keskitetysti hyödyntävät. Kotimainen, 
jo laajasti mm. tutkimuskäytössä oleva ratkaisu voisi olla vaihtoehto markkinalähtöisille 
pilvipalveluille, joiden datakeskukset ja palvelutuotanto tapahtuu maan rajojen ulkopuolella. 
 
CSC Oy:n tarjoama palvelu on mahdollista toteuttaa CSC:n Kajaanin datakeskuksessa (ja 
tarvittaessa myös Espoossa). Suosittelemme käyttämään olemassa olevia CSC:n 
pilvialustoja palvelun toteutukseen. Tämä nopeuttaa palvelun kehitystä ja pienentää sen IT-
kustannuksia. CSC:llä on mahdollisuus tarjota IaaS- ja PaaS-tason pilvialustoja tämän 
palvelun toteutuksen tueksi. 
 
Koska palvelussa käsitellään urheilijoiden terveystietoa, tämä asettaa erityisiä vaatimuksia 
tuotantoalustan toteutukselle. Suositeltujen palveluiden lista voi muuttua, kun tallennetun 
tiedon arkaluontoisuudesta tehdään tarkempi analyysi. 
 
Yksi pilvialustojen suurista hyödyistä on, että palvelun tuottajan ei tarvitse keskittyä matalan 
tason infrastruktuurin hallintaan. Riippuen pilvipalvelun toteutusmallista – IaaS, PaaS tai 
SaaS – palvelun toteuttajalle jää tietty määrä vastuuta. Kehitysprojektin jatkosuunnittelussa 
määritetään, mihin näistä malleista palvelualusta perustuu.  
 
CSC:n alustojen käyttö selkeyttää datan hallinnan riskejä. Tämä ei estä tiettyjen rajattujen 
toiminnallisuuksien siirtämistä muille alustoille, jos se on tiedon hallinnan ja kustannusten 
takia kannattavaa. Peruskäytössä nämä alustat ovat myös hyvin kustannustehokkaita ja ne 
ovat kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Koska alustat on tuotettu CSC:llä, löytyy myös 
koko alustan tukiosaaminen yhdestä paikasta. Myös tutkimusdatan, -infrastruktuurin ja -
osaamisen keskittymä tukee projektin data-keskeistä lähestymistapaa. 
 
Kaikki seuraavaksi mainitut palvelut sijaitsevat Suomessa CSC:n hallinnassa, CSC:n 
datakeskuksissa.  

cPouta on CSC:n IaaS-pilvialusta. cPouta palvelee hyvin laajaa käyttäjäjoukkoa ja myös 
useita muita tuotantopalveluita. cPouta-alustaa käytetään laajasti myös CSC:n omaan 
palvelutuotantoon; 
 
ePouta-alusta voi tulla kyseeseen, jos palvelussa käsiteltävä data urheilijoista on 
arkaluontoista. ePouta on cPouta-palvelun tapaan IaaS-pilvipalvelu. ePouta-palvelun 
suunnittelun perustana on arkaluontoisen datan laskenta ja hallinta. ePouta-alustaa 
käytetään paljon esimerkiksi bio-informatiikan laskentahaasteisiin; 
 
Rahti-pilvipalvelu on moderni konttiorkestraatiopalvelu, joka tarjoaa PaaS-tason alustaa 
palvelutuotantoon. Rahti-palvelu on tällä hetkellä Open Beta -tasolla, mutta sen on 
tarkoitus siirtyä viralliseen tuotantokäyttöön lähiaikoina. Rahti-alustaa käytetään jo 
CSC:n tuotantopalveluiden alustana; 
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Allas-pilvitallennusalustaa on laajasti käytössä datanhallinnassa CSC:llä ja CSC:n 
asiakkailla. Allas täydentää hyvin palveluiden datanhallintaa ja sen suunnittelussa on 
huomioitu esimerkiksi myös IoT-laitteiden datamassa; 
 
Puhti- ja Mahti-laskenta-alustat tarjoavat suurempaa laskentatehoa, jos sitä vaaditaan 
data-analyysikuormiin. Myös CSC:lle tuleva LUMI, maailmanluokan superlaskenta-
ympäristö, on tarvittaessa käytössä datan analysointiin; 
 
Stratus on CSC:n IaaS-pilvialusta, joka pohjautuu VMwaren vCloud-tuotteeseen, joka 
sijaitsee Espoossa. Stratus-ympäristöä käytetään IaaS-pilvialustana perinteisempien IT-
palveluiden tuottamiseen. 

 
Näiden lisäksi palvelualusta voidaan toteuttaa käyttäen joko perinteistä VMware-virtuali-
sointiratkaisua tai konesaliin sijoitettavia dedikoituja palvelinlaitteistoja. 
 
Käyttämällä näitä pilvialustoja saadaan monia on-premise-alustan hyötyjä tinkimättä 
toteutuksen nopeudesta ja helppoudesta. CSC:llä seurataan myös tarkkaan mm. 
pilvipalveluiden tietoturvakriteeristön kehitystä. Täyttä yhteensopivuutta CSC:n on-premise-
palveluilla tosin ei vielä ole PiTuKri:n kanssa sen tuoreuden takia, mutta tämän selvityksen 
kuvaamassa toteutuksessa päästään PiTuKri-yhteensopivuuteen. 
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6 TIEDON ANALYSOINTI 
 

Palvelualustan tietoa voidaan analysoida joko 1) palvelualustan omassa käyttöliittymässä 
tai 2) palvelualustan ulkopuolisissa operatiivisissa järjestelmissä, jolloin palvelualusta ei ota 
kantaa analysointitapoihin tai -välineisiin. 

Tiedon analysointi palvelualustan omissa käyttöliittymissä voidaan jakaa karkeasti kahteen 
kategoriaan: 1) tiedon visualisointiin eli kuvailevaan analytiikkaan ja 2) edistyneeseen 
analytiikkaan, joka sisältää tutkivan, ennustavan ja ohjeellisen analytiikan.  

Kuvaileva analytiikka Kuvaileva analytiikka jalostaa tiedosta visualisointeja sekä 
tilastollisia tunnuslukuja ja kuvaa nykytilannetta. 

Tutkiva analytiikka Tutkiva analytiikka syventyy tietoon ja pyrkii löytämään 
aineistosta vuorovaikutussuhteita.  

Ennustava analytiikka Ennustava analytiikan tavoitteena on ennustaa jonkin kohteen 
tuleva tila 

Ohjeellinen analytiikka Ohjeellinen analytiikka pyrkii löytämään toimenpiteet, joilla 
saavutetaan asetetut tavoitteet. Tässä yhteydessä tekoäly kuuluu 
ohjeellisen analytiikan kategoriaan. 

Loppukäyttäjä Loppukäyttäjä on visualisoinnin tai edistyneen analytiikan tulosten 
lopullinen käyttäjä, esimerkiksi valmentaja 

Loppukäyttäjien edustaja Loppukäyttäjien edustaja kuuluu tuotetun analyysin 
loppukäyttäjiin ja on sitoutunut olemaan mukana tuotettavan 
analyysin teossa antamalla palautetta. 

Visualisoija Visualisoija on visualisoinnin ammattilainen, joka suunnittelee ja 
toteuttaa visualisointeja aineistosta. Visualisoija voi olla myös 
urheilualan ammattilainen, joka on hankkinut myös 
visualisointitaidot. 

Data engineer (suom. 
datainsinööri) 

Data engineer on aineiston hallinnan ammattilainen, joka tuntee 
ja ylläpitää palvelualustan tietovarastoa ja siihen liittyviä 
dataputkia. 

Data scientist (suom. 
datatieteilijä) 

Data scientist on edistyneen analytiikan ammattilainen, joka 
hallitsee mallinnustekniikoita sekä pystyy data engineerin 
tukemana muodostamaan mallien tarvitsemia aineistoa sekä 
viemään mallinsa tuotantoon. 

Ilmiön ammattilainen Ilmiön ammattilainen on henkilö, joka tuntee ilmiön ja on sen 
kanssa tekemisissä säännöllisesti. Esimerkiksi rasitusvamman 
ollessa ilmiö fysioterapeutti, valmentaja ja urheilulääkäri olisivat 
ilmiön asiantuntijoita. 

Taulukko 6. Tiedon analysoinnin sanastoa 
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6.1 Tiedon visualisointi palvelualustalla 

Visualisointien käyttöliittymän tulee olla käytettävissä tietokoneella sekä mobiilissa. 
Visualisointeihin pääsyn tulee olla Suomisport-kirjautumisen takana. Visualisoinnit 
suunnitellaan ja toteutetaan aina yhdessä loppukäyttäjien kanssa. 
 
Visualisoinnin työvuo: 
1) Loppukäyttäjällä on tarve visualisoinnille. Loppukäyttäjän tarve kommunikoidaan 

visualisoijalle. 

2) Visualisoija kommunikoi tarvitsemansa aineiston data engineerille 

3) Data engineer muokkaa aineiston tarvittavaan muotoon. Jos aineistoa ei ole saatavilla, 
data engineer kommunikoi aineiston keräystarpeen lähdejärjestelmille ja ilmoittaa 
visualisoijalle, ettei visualisointi onnistu nykyisellä aineistolla. 

4) Visualisoija tuottaa ensimmäisen version, jonka loppukäyttäjien edustaja testaa ja 
antaa palautetta. 

5) Visualisointiin ja aineistoon tehdään tarvittavat muunnokset palautteen pohjalta 

6) Visualisointi julkaistaan kaikkien loppukäyttäjien saataville 

Visualisointien koodit omistaa vastuuorganisaatio ja koodit säilytetään palvelualustan 

GitHubissa tai vastaavassa paikassa. Koodit annetaan julkisesti saataville, pois lukien 
tilanteet, joissa koodien julkaiseminen olisi vastuuorganisaation intressien vastaista. 

6.2 Edistynyt analytiikka palvelualustalla 
 
Palvelualusta mahdollistaa edistyneen analytiikan tekemisen tarjoamalla data scientisteille 
analysointialueen. Analysointialue suunnitellaan kulloisenkin analysointitarpeen aineiston 
suojaustason mukaiseksi siten, että aineiston käsittelyssä noudatetaan annettuja lakeja ja 
suosituksia. 
 
Edistyneen analytiikan työvuo: 
1) Urheiluyhteisöstä nousee tarve analysoida/mallintaa ilmiötä 

2) Data scientist keskustelee ilmiön ammattilaisten kanssa mallinnuksen tavoitteista ja 
ilmiöön liittyvästä nykytiedosta 

3) Data scientist muodostaa tutkimukseen tarvittavan aineiston yhdessä data engineerin 
kanssa. Mikäli aineisto puuttuu, kommunikoi data engineer aineiston keräystarpeen 
lähdejärjestelmille. Data scientist kertoo mallinnuksen tilaajalle, ettei mallinnukseen 
tarvittavaa aineistoa ole vielä saatavilla. 

4) Data scientist mallintaa tutkittavaa ilmiötä 

5) Data scientist käy läpi ensimmäiset mallinnuksen tulokset ilmiön ammattilaisten 
kanssa. Data scientist parantaa mallia läpikäynnistä saatavan palautteen perusteella. 
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Tutkiva analytiikka 
6) Mallin lopulliset tulokset käydään läpi mallin tilaajan kanssa ja julkaistaan. 

Ennustava analytiikka 
7) Mallia testataan käytännössä 

8) Mallin testaustulokset analysoidaan. Tulosten perusteella malli siirretään tuotantoon, 
hylätään, tai sitä parannellaan. Mallin testaukseen tarvittava aika riippuu mallinnettavan 
ilmiön pituudesta, 

9) Malli siirretään tuotantoon. Tuotannossa malli ajetaan säännöllisin väliajoin aineistolle 
ja mallin ennustustulokset kirjoitetaan tietovarastoon, josta ne tuodaan loppukäyttäjien 
saataville. 

10) Mallin toimivuutta mittaavat metriikat kirjoitetaan tietovarastoon ja visualisoidaan. Mallin 
performanssia seurataan jatkuvasti, ja toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli mallin 
performanssi alenee. 

Ohjeellinen analytiikka 
11) Mallin suosituksia testataan käytännössä 

12) Mallin testaustulokset analysoidaan. Tulosten perusteella malli siirretään tuotantoon, 
hylätään, tai sitä parannellaan.  

13) Tuotannossa malli ajetaan säännöllisin väliajoin aineistolle ja mallin suositukset 
kirjoitetaan tietovarastoon, josta ne tuodaan loppukäyttäjien saataville. 

14) Mallin toimivuutta mittaavat metriikat kirjoitetaan tietovarastoon ja visualisoidaan. Mallin 
performanssia seurataan jatkuvasti, ja toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli mallin 
performanssi alenee. 

Mallien tuotantovaiheessa malli asetetaan pyörimään palvelualustan tarjoamaan konttiin tai 
vastaavaan ratkaisuun, josta se kirjoittaa mallinnuksen tulokset palvelualustan 
tietovarantoon. Tulokset tuodaan tietovarastosta loppukäyttäjien saataville ymmärret-
tävässä muodossa. Mallien koodit omistaa vastuuorganisaatio ja koodit säilytetään 
palvelualustan GitHub:issa tai vastaavassa paikassa. Koodit annetaan julkisesti saataville, 
pois lukien tilanteet, joissa koodien julkaiseminen olisi vastuuorganisaation intressien 
vastaista. 
 
6.3 Tiedon analysointi palvelualustan ulkopuolella 

Palvelualusta voi luovuttaa tietoa analysoitavaksi ulkopuolisille analysoijille tai operatiivisille 
järjestelmille. Tällöin palvelualusta ei ota kantaa tiedon analysoinnissa käytettäviin 
työkaluihin tai tapoihin. 

6.4 Visualisoinnin työkalut 

Visualisointiohjelmat ovat tiedon visualisointiin tarkoitettuja järjestelmiä. Visualisoinnilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä mitä tahansa palvelualustan aineiston kuvailevaan 
analytiikkaan soveltuvaa ohjelmaa.  
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Visualisointiohjelmien valinnassa on syytä ottaa huomioon ohjelman osaajien määrä, 
ohjelman helppokäyttöisyys, exit-strategian helppous sekä hinnoittelumalli. 

Visualisointien ja visualisointiohjelman sisäänrakennetun logiikan siirto on yleensä 
mahdollista vain manuaalisesti. Visualisointiohjelmien vaihtamisen mahdollistamiseksi on 
siis suotavaa rakentaa tarvittava aineiston muokkaus ja logiikka tietovarantoon, josta 
visualisointiohjelma saa aineistonsa, sillä miltei kaikki visualisointi ohjelmat tukevat 
yleisimpiä tietovarantoja, kuten esimerkiksi PostgreSQL-kantoja. 

PowerBI, Tableau sekä Zoho ovat esimerkkejä yleisesti käytössä olevista yrityksille 
suunnatuista maksullisista Business Intelligence (BI) -työkaluista. Näiden visualisointi-
ohjelmistojen hinnoittelu perustuu käyttäjäkohtaisiin lisensseihin ja ne mahdollistavat 
visualisointien jaon rajatusti vain lisenssin omaavien kesken. 

Metabase on esimerkki avoimen lähdekoodin visualisointityökalusta. Avoimen lähdekoodin 
työkalut ovat yleensä helppokäyttöisiä, mutta vaativat enemmän ohjelmointiosaamista. 
Suomisport-palvelu käyttää Metabase-ohjelmistoa datan analysoinnissa ja visualisoinnissa. 

6.5 Analytiikan työkalut 

Saatavilla on erilaisia ohjelmistoratkaisuja, joilla voidaan tehdä tutkivaa, ennustavaa ja 
ohjeellista urheiluanalytiikkaa palvelualustan tietovarastosta. Nykyinen urheilututkimus 
tehdään pääosin SPSS-ohjelmaa käyttäen, mutta R:n käyttö on kasvamassa. Lisäksi 
edistynyttä data-analytiikkaa tehdään paljon Python-kielellä. 

Edistyneet analytiikkaohjelmistoratkaisut voidaan jakaa karkeasti ohjelmointikieliin sekä 
tilastollisiin ohjelmistoihin. Tilastolliset ohjelmistot eivät vaadi ohjelmointiosaamista, mutta 
ne tarjoavat rajallisemmat analysointimahdollisuudet kuin ohjelmointikielet.   

Matlab on Mathworksin kehittämä ohjelmointikieli, joka mahdollistaa edistyneen analytiikan 
tekemisen. Matlabin käyttö vaatii lisenssin, jonka hinta riippuu käyttötarkoituksesta, 
sopimuksesta sekä käyttäjien ja lisäosien määrästä. Matlab-ohjelmia on mahdollista 
automatisoida ja ajastaa pilviympäristöihin avoimen lähdekoodin keinoin. Mathworks tarjoaa 
siihen myös valmiita ratkaisuja yleisimpiin pilviympäristöihin.  Matlabista on olemassa 
avoimen lähdekoodin versio, Octave. 

https://se.mathworks.com/products/matlab.html  

Python on avoimen lähdekoodin ohjelmistokieli, joka mahdollistaa edistyneen data-
analytiikan tekemisen. Avoimen lähdekoodin kielenä sen käyttö on ilmaista. Python-ohjelmia 
on mahdollista automatisoida ja ajastaa helposti kaikkiin mahdollisiin pilviympäristöihin.  

https://www.python.org/  

R on avoimen lähdekoodin ohjelmistokieli, joka mahdollistaa edistyneen data-analytiikan 
tekemisen. Avoimen lähdekoodin kielenä sen käyttö on ilmaista. R-ohjelmia on mahdollista 
automatisoida ja ajastaa helposti kaikkiin mahdollisiin pilviympäristöihin.  

https://se.mathworks.com/products/matlab.html
https://www.python.org/
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https://www.r-project.org/  

SAS on SAS Instituten kehittämä ohjelmointikieli, joka mahdollistaa tutkivan ja ennustavan 
analytiikan tekemisen. SAS:n käyttö vaatii lisenssit. Lisenssien hinnat riippuvat 
käyttötarkoituksesta ja sopimuksesta. SAS-ohjelmia on mahdollista automatisoida ja ajastaa 
pilviympäristöihin. SAS ei ole yhtä joustava työkalu kuin Matlab, Python tai R.  

https://www.sas.com/fi_fi/home.html  

SPSS on IBM:n ylläpitämä tilasto-ohjelmisto. joka mahdollistaa tutkivan ja ennustavan 
analytiikan. SPSS:n käyttö vaati lisenssin, jonka hinta riippuu käyttötarkoituksesta sekä 
toiminnallisuuksien ja käyttäjien määrästä. 

SPSS-ohjelmia ei ole mahdollista automatisoida eikä ajastaa pilviympäristöihin. SPSS-
ohjelmaa voi pyörittää pilvipalvelun virtuaalikoneella, kunhan hankittuna on oikeat lisenssit. 
SPSS:n käyttö ei vaadi ohjelmointiosaamista. Ohjelmisto asettaa rajoitteita analytiikalle. 
Ohjelmasta on olemassa avoimen lähdekoodin versio PSPP, joka on osa GNU-projektia. 

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software 

6.6 Käyttötapausesimerkit 

Tapaus 1) Tiedon visualisointi palvelualustan analysointialueella ja visualisoinnit 
julkaistaan. Visualisoijan käytössä voi olla esimerkiksi virtuaalikone, johon on asennettu 
Metabase, ja josta on pääsy tarvittaviin palvelualustan aineistoihin. Visualisoinnit voidaan 
julkaista saataville joko rajatulle joukolle tai julkisesti. Aineisto ei poistu palvelualustalta. 

Tapaus 2) Tiedon analysointi palvelualustan analysointialueella. Analysointi tapahtuu 
esimerkiksi suojatulla virtuaalikoneella, johon on asennettu Python. Analysoija muodostaa 
mallin, jonka tulokset julkaistaan. Aineisto ei poistu palvelualustalta.  

Tapaus 3) Jatkuva päivittäisen tekoälymallin ajaminen analysointialueella. Tekoälymalli 
tarkentaa ennustuksiaan ajastetusti esimerkiksi palvelualustalla sijaitsevassa kontissa 
uuden datan perusteella kerran vuorokaudessa ja kirjoittaa tulokset tietovarantoon. 

Tapaus 4) Analysointi palvelualustan ulkopuolella. Aineisto luovutetaan analysoijalle tai 
operatiiviselle järjestelmälle palvelualustan ulkopuolelle. Analysoija tai operatiivinen 
järjestelmä analysoi tietoa haluamillaan työvälineillä. 
 

  

https://www.r-project.org/
https://www.sas.com/fi_fi/home.html
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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7 PROJEKTIN RAJAUKSET 
 

7.1 Organisaatiot 
 
Vastuuorganisaation (myöhemmin Päätoteuttaja) toimeenpanema huippu-urheilun 
palvelualusta sisältää urheilijoiden, valmentajien sekä urheilun parissa toimivien 
asiantuntijoiden tietoja. Vastuuorganisaatio on urheiluyhteisön (mm. valmennuskeskukset, 
urheiluakatemia, lajiliitot, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu, Olympiakomitea) 
yhteisesti määrittelemä juridinen yksikkö, jolla on yhteisön antama valtuutus palvelualustan 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä tehdä näihin liittyviä sopimuksia kolmansien tahojen 
kanssa. 
 
7.2 Tietomääritykset 
 
Päätoteuttaja yhdessä urheiluyhteisön toimijoiden kanssa tuottavat tiedon keräyksessä ja 
raportoinnissa tarvittavia määrityksiä. Urheiluyhteisön valtuuttama päätoteuttaja vastaa 
palvelualustaan liittyvistä määrityksistä sekä sisällöllisistä määrityksistä. Tässä kohdassa 
2.2 kirjatut määritykset kuvaavat sitä, miten tietoa kerätään. Tämä täytyy näkyä tietokannan/ 
käyttöliittymän suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että palvelualustan käyttäjä saa mää-
rittelyitä vastaavaa tietoa käyttöönsä kehitysprojektissa määriteltyjen näkymien kautta. 

7.3 Opastukset ja muu dokumentaatio 

Päätoteuttajan ylläpitämiltä kotisivustolta ja huippu-urheilun palvelualustan sivuilta löytyy 
palvelualustan vaatimusmäärittelydokumentaatio, kuvaus mahdollisesta kehitysprojektista 
ja sen vaiheesta tarkempi ohjeistus. Myöhemmässä vaiheessa sieltä löytyy myös siitä miten 
palvelualustaa käytetään ja ketkä sitä voivat käyttää ja miten siihen voi liittyä. 

Toteutettavat palvelut ja järjestelmät dokumentoidaan, ja osana dokumentaatiota kuvataan 
myös liityntä Suomisport-tunnistautumiseen. 

7.4 Liittyvät järjestelmät ja palvelut 

Huippu-urheilun palvelualusta edellyttää muita järjestelmiä, joita ei toteuteta osana 
palvelualustaa. Palvelualustan liitännäisjärjestelmällä tarkoitetaan operatiivisia järjestelmiä, 
joka tiedon luovuttamisen lisäksi aktiivisesti hyödyntävät palvelualustan tarjoamia aineistoja 
sekä analyysejä toiminnassaan. Näin ollen liitännäisjärjestelmille muodostuu palvelu-
alustalle yhteinen tietovarasto ja integraatioalusta. Liitännäisjärjestelmät ovat aktiivisesti 
mukana palvelualustan kehittämisessä. 

Palvelualustan vaatimukset liitännäisjärjestelmille ovat: 
- liitännäisjärjestelmän tietojen luvitus on mahdollista Suomisport-palvelussa 

- liitännäisjärjestelmässä olevat tiedot ovat yhdistettävissä Sportti-ID:hen 

- liitännäisjärjestelmä on sitoutunut noudattamaan KIHU:n sanastomäärityksen mukaisia 

luokituksia ja mittareita 
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- liitännäisjärjestelmän aineistojen tietomalli on dokumentoitu ja täyttää palvelualustan 

vaatimukset 

- liitännäisjärjestelmä mahdollistaa tiedonsiirron palvelualustalle ja sen muihin 

liitännäisjärjestelmiin käyttäjän luvalla 

- liitännäisjärjestelmän kehittäjät ovat sitoutuneita toteuttamaan ja ylläpitämään 

tiedonsiirtoratkaisua yhdessä palvelualustan kehittäjien kanssa 

Liitännäisjärjestelmien liittyminen palvelualustalle toteutetaan yhteistyössä liitännäis-
järjestelmän kehittäjien kanssa. Vastineeksi liitännäisjärjestelmäksi liittymisestä palvelu-
alusta tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa eri liitännäisjärjestelmien välillä turvallisesti ja 
GDPR:n mukaisesti. 

Esimerkki liitännäisjärjestelmien toiminnasta voisi olla urheilijan käyttämän testijärjestelmän 
tulosten luovuttaminen palvelualustan avulla urheilupäiväkirjajärjestelmään, jolloin 
urheilupäiväkirja voisi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden seurata testitulosten ja 
urheilupäiväkirjantietojen välistä suhdetta. 

Toinen esimerkki on kahden urheilupäiväkirjan välillä tapahtuva tiedon siirto, esimerkiksi 
urheilijan seuran vaihtuessa edellisen seuran käyttämän urheilupäiväkirjan tiedot voidaan 
siirtää uuden seuran käyttämään urheilupäiväkirja järjestelmään. 

Liitännäisjärjestelmäksi liittymisen työvuo: 
1. Järjestelmä aloittaa keskustelun palvelualustan kehittäjätiimin kanssa 

mahdollisuuksista liittyä palvelualustalle. 

2. Järjestelmä tekee tarvittavat muutokset järjestelmäänsä, jotta se täyttäisi 
liitännäisjärjestelmävaatimukset palvelualustan kehittäjien tuella. Vaatimusten 
täyttämisessä käytetään ensisijaisesti valmiita rajapintoja (esimerkiksi REST) sekä 
palvelualustan tarjoamia työkaluja. 

3. Tiedonsiirtoa järjestelmästä palvelualustalle ja palvelualustalta järjestelmään testataan 
sekä korjataan palautteen perusteella. 

4. Järjestelmä muuttuu liitännäisjärjestelmäksi. 

5. Liitännäisjärjestelmäksi liittymisprosessin aikana tuotettu dokumentaatio ja ohjeet 
asetetaan näkyville vastuuorganisaation määräämään paikkaan. 

Selvityksen aikana mahdollisiksi liitännäisjärjestelmiksi palvelualustalle on tunnistettu mm. 
Klab, eLogger, MyEWay sekä TAika-perhe. Liitännäisjärjestelmäksi liittymisestä tulee 
neuvotella järjestelmän omistajien ja kehittäjien kanssa sekä pyrkiä vastaamaan 
järjestelmien käyttäjien (urheilijat ja valmentajat) sekä kehittäjien tarpeisiin. Järjestelmien 
roolien sopimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota sujuvan yhteistyön varmistamiseksi.  

Selvityksen kirjoittamisen aikaan eLogger on mukana Vuokatti-Ruka Proof of Concept -
toteutuksessa, josta saatavat käytännön kokemukset on syytä huomioida liitännäis-
järjestelmiä liitettäessä osaksi palvelualustaa. (ks. liite 1) 
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7.5 Riippuvuudet projektin ulkoisista tekijöistä 

Projektiin vaikuttavat seuraavat ulkoiset, ns. puitetekijät: 
- huippu-urheilun kansallinen rakenne ja johtamisjärjestelmä sekä näiden kehitys; 

- huippu-urheilun rahoitusjärjestelmä ja resurssit sekä näiden kehitys; 
- huippu-urheilua ja urheiluyhteisön toimintaa koskeva lainsäädäntö (mm. 

henkilötietosuoja, liikuntalaki ja sen muutokset, julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö); 

- huippu-urheilun toimintakulttuuri, urheilulajien väliset asetelmat sekä kansainvälinen 
kilpailutilanne lajeissa; 

- urheilun yhteiskunnallinen arvostus ja yleinen arvoympäristö sekä huippu-urheilun 

asema yhteiskunnassa ja suhteessa muihin toiminnan aloihin; 
- äkilliset laaja-alaiset yhteiskunnalliset, urheiluun vaikuttavat tapahtumat (vrt. 

pandemia). 

Puitetekijät määrittelevät projektin mittakaavaa, merkittävyyttä, tavoitetilaa ja mahdollista 
visiota sekä toteutusedellytyksiä eikä projekti voi - ainakaan keskipitkällä aikavälillä - 
vaikuttaa puitetekijöihin. Laajasti tarkasteluna projekti kuitenkin mahdollistaa sen, että 
huippu-urheilusta kertyy ajan kuluessa sellaista dataa, että siihen perustuvilla analyyseilla 
ja johtopäätöksillä kyetään osoittamaan vaikuttavuuksia, merkityksiä ja kehitystrendejä sekä 
tunnistamaan aiempaa luotettavammin huippu-urheilun puitetekijöihin liittyviä haasteita ja 
muutostarpeita. 

Rahoituksen näkökulmasta kyseessä on huippu-urheilun digitaalisen infrastruktuurin 
rakentamishanke, jonka toteuttaminen edellyttää laajapohjaista ja pitkäjänteistä sitoutumista 
kattamaan kehittämisvaiheen investointitarpeita ja ylläpitovaiheen kustannuksia sekä 
hyväksymään hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen riskipitoisuus. Luonteeltaan ja 
mittakaavaltaan projekti voidaan rinnastaa urheilun ja liikunnan fyysisen infrastruktuurin 
kehittämiseen, sillä erolla, että liikuntatilojen, harjoituspaikkojen ja muun rakennetun 
urheiluinfrastruktuurin hankkeista on kokemustietoa jo pitkältä aikaväliltä ja siten 
lopputulosten kohtalaisen luotettava ennakointi on mahdollista.  

Digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen ja huippu-urheilun palvelualustan mahdolliset 
tuotto-odotukset voidaan määritellä verrattain myöhäisessä vaiheessa toteutusta samoin 
kuin toteutuksen kaupallista markkinapotentiaalia. Ratkaisun primäärikäyttäjäjoukko on 
kuitenkin Suomessa suhteellisen rajattu, ja kaupallisen potentiaalin hyödyntäminen 
edellyttäisi palvelun tuomista laajempien kohderyhmien käyttöön kotimaassa ja ulkomailla. 

7.6 Palvelualustan toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet urheiluyhteisössä 

Huippu-urheilun palvelualustan toteuttaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä 
urheiluyhteisössä: sitoutuminen ja yhteisen tahtotilan kehittäminen (konsortioyksikön 
luominen), organisoituminen (moniosaajaorganisaatio Sports Data Hub), resursointi 
(henkilöt, rahoitus ja osaamiset), vastuu ja valtasuhteet (selkeä työjako ja vastuualueet 
yhteisössä), yhteiskehittämisprosessit, uusien osaamisten kehittäminen ja sopimus-
pohjaisten yhteistyörakenteiden muodostaminen 
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Urheiluyhteisön verkostomainen toiminta on hyvä lähtökohta ja tätä toimintatapaa on 
toteutettu yhteisön toimijoiden kesken jo pitempään, mutta vahvasti teknologiaintensiivisen 
ja pitkäkestoisen (aikaperspektiivinä muutama vuosi) projektin valmistelu ja määrätietoinen 
toteuttaminen edellyttää selkeitä vastuusuhteita, tarkoituksenmukaista organisoitumista 
sekä pitkäjänteistä ja tulosorientoitunutta toimintaotetta - erinomaista projektihallintaa. 
 
Projektin toteutuksen kannalta kriittisiä menestystekijöitä ovat: 
- urheiluyhteisön sitoutuminen sekä halu panostaa yhteiseen tavoitteeseen; 
- kehitystiimin/konsortioyksikön (Sports Data Hub) osaaminen ja kokoonpano sekä 

toimintaedellytykset; 
- vahva tuote- ja dataomistajuus sekä tuoteoikeudet (IPR) urheiluyhteisöllä; 
- realistinen budjetti ja riittävän pitkä aikajänne; 

- oikeiden teknologiakumppaneiden valinta ja mahdollisen liiketoimintamallin 
konseptointi. 
 

7.7 Palvelualustan hyödyt urheiluyhteisössä 
 

Palvelualustan kehittämisen ensisijainen tarkoitus on tehostaa suomalaisen urheilutiedon 
keruu ja hyödyntämistä siten, että järjestelmän avulla kyetään tuottamaan valmentautu-
misen arjessa tarvittavaa reaaliaikaista tieto, rakentamaan urheilun yhteistä tietopohjaa ja 
tietovarantoa mm. tutkimuskäyttöön ja lajikohtaisia analyyseja varten. 
 
Projektilla pyritään saavuttamaan seuraavia hyötyjä: 
1) Hyödyt urheilijalle ja valmentajalle 

- urheilijan valmius harjoitella (palautuminen, vammojen ehkäisy) 

- oman harjoittelun, kuormituksen ja kehityksen seuranta 

- oman harjoittelun yksilöllinen analysointi 

- vertailu omaan aikaisempaan kauteen 

- vertailun muihin saman lajin urheilijoihin 

- tiedon helppo jakaminen valmentajalle, asiantuntijoille ja tutkijoille 

- sporttitili ja urheilijakortti näyteikkuna ulospäin 

- ennakointi/ennustaminen 

- tiedon keskittäminen yhteen paikkaan 

- valmentajarekisteri urheilijan käyttöön 

- seurannan ja suunnittelun helpottaminen yhdistämällä eri tietotyyppejä 

- urheilija - valmentaja -vuorovaikutuksen kehittyminen 

- osaamisen kehittyminen. 

2) Hyödyt valmennuksen asiantuntijalle ja kehittäjälle 

- reaaliaikainen kokonaiskuva eri lajien harjoittelusta eri ikävaiheissa 
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- kehittymiseen vaikuttavat tekijät - valmennukseen ja tulokseen vaikuttavien tekijöiden 
kehittäminen 

- harjoittelun yhteydet kehittymiseen – harjoittelun kehittäminen 

- uudet innovaatiot valmennuksessa/harjoittelussa 

- älykkäät analyysit harjoittelun kehittämiseen ja tapahtumien ennakointiin (esim. 
vammat, ylikuormitus, ylikunto) 

- hyödyt valmentajakoulutukseen – materiaalin tuotanto 

- tukee hyvin käytänteiden tunnistamista ja levittämistä 

- saa tietopohjaa kehittämistyön ja päätöksenteon tueksi 

- tiedonkeruun ja -käsittelyn helpottuminen 

- systemaattisen, tavoitteellisen toimintatavan tukeminen. 

3) Hyödyt päätöksentekijöille 

- reaaliaikainen harjoittelun ja kilpailutulosten seuranta sekä analyysit 

- ennustemallit datan pohjalta 

- päätösten vaikuttavuuden arviointi 

- urheilijarekisteri 

- valmentajarekisteri 

- päätöksenteon tietopohjan parantaminen 

- tiedonkeruuseen ja -käsittelyyn käytettävän ajan ja työmäärän vähentäminen 
(vähemmän manuaalisia työvaiheita) 

- muutosdatan hyödyntäminen ja johdonmukaiset/vertailukelpoiset tiedot toiminnan 
tukena 

- mahdollisuus uudenlaisten analyysien tekemiseen ja aikaisemmin tunnistettujen ja 
todentamattomien hypoteesien testaamisen sekä uudenlaisten tutkimusongelmien 
asettamiseen (data mining) 

- päätöksenteon automatisointi pitemmällä aikavälillä 

- toimintatapojen yhdenmukaistuminen. 

Projektilla tavoiteltavien hyötyjen saavuttaminen edellyttää, että kyetään tuottamaan 
sellaisia digitaalisia palveluja, jotka helpottavat ja tukevat loppukäyttäjien kuten urheilijoiden 
ja valmentajien arjen toimintaa ja vuorovaikutusta. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että 
ratkaisujen käyttöliittymien sisältö on relevanttia, käyttö helppoa ja yksinkertaista ja että 
tarvittaessa käyttäjätukea saa vaivattomasti. Tämän rinnalla tulisi myös kehittää urheilun 
data-analyyttista osaamista, jotta huippu-urheilusta kertyvää dataa osataan tarkastella ja 
tulkita oikeilla menetelmillä ja, että aineistojen pohjalta tehtävät johtopäätökset ja ennusteet 
tukevat käytännön tekemistä mahdollisimman hyvin. 
 
Kokonaisuutta arvioitaessa on huomioitava myöskin mahdollinen kaupallinen hyödyntä-
minen esim. 
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- datapalvelujärjestelmän myyminen ulkomaille 
- datapalvelut kuntoilijoille 
- uudet innovaatiot palvelun kehittämiseksi ja datan hyödyntämiseksi 

- datapalvelut yrityksille 
- huippu-urheilun datapalvelun kansainvälistäminen  
- huippu-urheilupalvelun modifiointi muille kohderyhmille esim. kuntoilijat 
- järjestelmään kertyvän datan kaupallinen hyödyntäminen 

- huippu-urheilun fanipalvelu – ”Treenaa kuin huippu” -palvelu, tue huippu-urheilijaasi 
(lahjoitus- ja varainhankintakanava).  
 

Kaupallistaminen edellyttää kumppania, joka hallitsee palvelun viennin markkinoille ja 
uusille kohderyhmille (esim. aktiiviliikkujat, kuntoilijat jne), on valmis jakamaan taloudellista 
riskiä (mm. osarahoittamaan toteutusta) sekä on valmis jakamaan järjestelmän 
immateriaalioikeuksia. 
 
7.8 Suomalaisen urheilutiedon tuotantojärjestelmä 
 

Huippu-urheilun datastrategian mukaisen palvelualustaratkaisun osalta käytössä on nyt 
riittävä tietomäärä toteutuksesta. Tämä vaatimusmäärittelykuvaus antaa perusteellisen ja 
tarkan kuvauksen kehittämisprojektin toteutuksesta siten, että tämän pohjalta voidaan 
lähteä tekemään konkreettista kehitystyötä. Toiseksi, kehittämistyön mittakaavan ja 
urheiluyhteisön toimintakulttuurin pohjalta on jo varsin hyvin hahmotettavissa millaisella 
toimintamallilla, organisaatiolla ja resursseilla ratkaisun tuottaminen ideaalitilanteessa 
onnistuisi (ks. kuvio 20). Suomalaisen urheilutiedon tuotantojärjestelmän rakentaminen 
edellyttää monipuolista osaamista ja sopimuspohjaista instituutioiden välistä yhteistyötä 
sekä uudenlaisia yhteistyörakenteita. 
     

 
 

Kuvio 20.  Suomalaisen urheilutiedon tuotantojärjestelmä-hahmotelma 
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Vaatimusmäärittelyprosessin aikana on tarkasteltu erilaisia malleja organisoida ja 
resursoida varsinainen kehittämistyö ja sen jälkeinen ylläpito- ja pienkehitysvaihe sekä 
luonnollisesti yleisiä toteutusedellytyksiä huomioiden urheiluyhteisön pirstaleinen rakenne, 
hajautetut ja mahdollisesti niukkenevat resurssit sekä itsenäisyyttä ja rivakkuutta korostava 
toimintakulttuuri. Toiseksi nykytilan ylläpitäminen tai edes säilyttäminen digiloikan sijaan 
saattaa tällä hetkellä olla monen toimijan dominantti valinta, joka määrittelee suhtautumista 
uuden kehittämiseen. Toisaalta muutosvalmiutta viestii yhä useammin vastaan tuleva 
toteamus siitä, että urheiludatan kerääminen ja hyödyntäminen on tärkeää ja luo edellytyksiä 
tulevalle menestykselle – ilman ei pärjätä kilpailussa. (ks. Kuvio 21). 
 

Kokonaistoteutuksen kannalta tilanne ja lähtökohdat ovat siis hyvin haastavat eikä ilman 
sopimuspohjaista, pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä yhteisön keskeisten toimi-
joiden kesken datastrategiatyössä tunnistettua palvelualustaa kyetä toteuttamaan. Kon-
sortiopohjainen toimintamalli saattaisi luoda edellytykset toteuttaa kansallinen, laajasti 
huippu-urheilua palveleva ratkaisu.  
 

 
 
Kuvio 21. Huippu-urheilun datastrategiatyön jatkovaihtoehdot 
 
Ensivaiheessa olisi oleellista, että toimialan vahvimmat instituutiot yhdessä sitoutuvat 
datastrategian mukaiseen ja tässä dokumentissa määritellyn palvelualustaratkaisun 
toteuttamiseen, määrittelevät yhteistoimintamallin, johon sitoudutaan sopimuspohjaisesti ja 
pitkäjänteisesti sekä starttaavat toimintayksikön (Sports Data Hub), jolla on toiminnallinen 
vastuu palvelualustaratkaisun tuottamisesta sekä pitemmällä aikavälillä urheilun seuranta- 
ja vaikuttavuustiedon tuottajana.  
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Sports Data Hubiin tulisi koota erityisesti valmennukseen ja urheilijan kehitykseen liittyvää 
tietopohjaista osaamista täydennettynä data-analytiikkaosaamisella ja tietotekniikkaprojek-
tin hallintaosaamisella esim. seuraavasti: 

1) projektihallinta ja kehittämistyön kokonaishallinta (1 hlötv); 
2) yksilölajien tietotarpeet ja tietojenkäsittely valmennuksessa sekä asiantuntija-

verkoston hallinta (vaket ja akatemiat) ja yhteistyön lajiliittojen kanssa (1 hlötv); 
3) joukkuelajien tietotarpeet ja tietojenkäsittely valmennuksessa sekä asiantuntija-

verkoston hallinta (vaket ja akatemiat) ja yhteistyön lajiliittojen kanssa (1 - 2 hlötv); 
4) urheilun data-analytiikan menetelmät sekä asiantuntijayhteistyö (1 - 2 hlötv) ja  
5) urheilun tietotekniset järjestelmät (m.l. IOT-ratkaisut) ja niiden kehittäminen sekä 

järjestelmätoimittajayhteistyö (1 hlötv). 
 
Osaamiset tulisi lähtökohtaisesti koota konsortion piiristä. Hubin vuotuinen budjetti 
lähtötilanteessa olisi tasolla 1+ mio€, josta 50 – 60 % käytettäisiin järjestelmätoimittajilta 
hankittavan huippu-urheilun palvelualustan kehittämiseen ja loppuosa Hubin toiminnan ku-
luihin (palkat, toimintaympäristökulut jne). Tällä resurssoinnilla päästäisiin nykytilanteesta 
strategiseen yhteiskehittämiseen. 
 

Hubin toiminta tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle käytännön valmennustyötä (esim 
valmennuskeskus-/akatemiaympäristöt), jotta ratkaisujen vaatimusten määrittely, testaa-
minen ja kehittäminen tapahtuisi mahdollisimman todenmukaisissa tilanteissa ja ym-
päristöissä. Tämä ratkaisu mahdollistaisi myös urheilun kansallisen data-analyyttisen 
osaamisen kehittämisen käytännön tarpeita vastaavasti (esim. valmentajan/urheilijan ja 
urheilun data-analyytikon välinen vuorovaikutus ja yhteistyö). 
 
Konsortion tulee myös sopia hallinnollisesta vastuuorganisaatiosta, Päätoteuttajasta, joka 
vastaa mm. sopimuksista, kilpailutuksista, taloudesta sekä juridisiin vastuisiin liittyvistä 
asioista. Jotta tämä prosessi lähtisi liikkeelle tarvitaan ensivaiheessa korkean tason 
päättäjien yhteinen tahdonmuodostus ja -ilmaus. Nämä päättäjät kuitenkin viime kädessä 
ratkaisevat edetäänkö huippu-urheilun datastrategiatyössä kohti konkretiaa. 
 
Jatkon osalta tulisi edetä kahdella päätasolla: päätöksentekotaso ja käytännön taso. Kolmas 
mahdollinen taso on asiantuntija- ja keskijohtotaso, joka on tällä hetkellä haastava, koska 
varsinaisesti urheiludatan keruuseen, analysointiin ja jalostamiseen perehtyneitä 
asiantuntijoita on verrattain vähän. Tällöin riskinä on, että asiantuntija- ja keskijohtotasolla 
datastrategiatematiikan tarkastelu on subjektiivista ja huomattavan erimitallista, jolloin 
yhteinen sitoutuminen monimutkaiseen yhdistelmää tietotekniikkaa, valmentautumispro-
sessia ja data-analyyttista osaamista saattaa olla haastavaa. 
 
Ensisijaista olisi siis saada päätöksentekoprosessi käyntiin ja riittävän vaikutusvaltaiset ta-
hot yhdessä linjaamaan datastrategiatyön jatkoa. Tämä rinnalla on oleellista edetä 
käytännön tasolla ja saada aikaiseksi konkreettisia kokeiluja (POC-projekteja eri lajien 
kanssa), joilla voidaan arvioida datastrategian mukaisen palvelualustaratkaisun toimivuutta 
valmentajien ja urheilijoiden arjessa sekä saada välitöntä palautetta toteutuksen kehittä-
miseksi. 
 



 

 63 

 

   
 

1) Päätöksentekotaso: Ensivaiheessa keskeisten kansallisten toimijoiden tulisi saada 
aikaiseksi aiesopimus datastrategian mukaisen kansallisen toteutuksen aikaansaa-
miseksi ja Sports Data Hubin perustamiseksi (= kansallinen urheilutiedon tuotanto-
järjestelmä).  

 

Aiesopimuksella sitoudutaan määrittelemään yhdessä, organisaatioiden valtuutta-
mien henkilöiden yhteistyönä paras mahdollinen konkreettinen toteutusmalli, jonka 
osapuolten tulee hyväksyä (mm. mille taholle annetaan hallinnointimandaatti, miten 
eri tahojen resurssit osallistuvat SDH:n toimintaan, miten rahoitus järjestetään ja 
millaisella budjetilla toimitaan jne.).  

 
Tämän jälkeen voidaan edetä konsortiosopimusten kanssa kohti toiminnan käynnis-
tämistä. Viimeistään tällöin tulee tarkkaan miettiä osapuolten panos-tuotos -malli ja 
löytää siihen mahdollisimman optimaalinen ratkaisu. 

 
Oleellista on erottaa toisistaan hallinnollinen organisaatio ja toiminnallinen yhteis-
yksikkö (Hub), jonka tehtävänä on tuottaa käytännön tason ratkaisuja ja käyttää 
kaikki voimavarat tähän työhön. Hallinnon organisaatio hoitaa hallintorutiinien lisäksi 
myös ylätason vaikuttamisesta ja konsortioyhteistyötä. 

 
2) Käytännön taso: Ylätason työn rinnalla tulee jatkaa käytännön kokeiluja ja tuottaa 

ruohojuuritasolla nopeita pienratkaisuja (vrt. POCit). Samalla saadaan käytännön 
kokemuksia ja palautteita mm. eri lajien datatarpeista ja -vaatimuksista, käyttötilan-
teista ja käyttäjien valmiuksista hyödyntää dataa. 

 
Yleisesti arvioiden yhteistyön tulisi olla sopimuspohjaista ja ihannetilanne olisi sellainen, että 
yhteiskehittämiseen halutaan kaikilla tasoilla (päätöksenteko-, asiantuntija- ja käytän-
nöntaso) aidosti mukaan, ja yhteisö antaa konsortioyhteisössä päätoteuttajan mandaatin 
yhdessä päättämälleen taholle.  
 

 
 
Kuvio 22. Uutta huippu-urheilun dataosaamista 
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Urheiluyhteisön muodostaman konsortion rinnalle tarvitaan yliopistotasoista urheilun 
datatieteen ja -analytiikan osaamista (ks. kuvio 22), jotta urheiludatan analysoinnissa 
pystytään hyödyntämään tieteellisiä ja tilastollisia menetelmiä tieteellisessä tutkimuksessa 
validoiduilla ja luotettavilla tavoilla. Tiedeyhteisöä tarvitaan myöskin kehittämään urheilun 
yhteisön datalähtöistä osaamista valmentautumiseen ja kilpailemiseen liittyvissä 
prosesseissa sekä suuntaamaan urheilun tietojärjestelmäkehitystä tietorakenteiden ja -
mallien sekä tekniikan osalta urheilutieteen ja käytännön kannalta relevantilla tavalla. 
 
Urheilu- ja tiedeyhteisön rinnalla kokonaisuuden rakentamiseen tarvitaan lisäksi luotettavia 
ja päteviä ICT-kumppaneita, jotka toteuttavat suomalaisen urheilutiedon tuotantojär-
jestelmän tarvitsemat perustietotekniset ratkaisut; infrastruktuuriratkaisuina pilvipalve-
lualusta ja huippu-urheilun palvelualusta. (vrt. Kuvio 24) esimerkiksi yliopistoyhteistyössä 
(vrt. Sports Infra Hub). Lisäksi infrapalvelutason toimittajien lisäksi tarvitaan järjestelmä-
toimittajia kehittämään yhdessä urheiluyhteisön kanssa huippuluokan loppukäyttäjä-
palveluita urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille (vrt. Sports Data Hub). 
 

 
 
Kuvio 24.  Suomalaisen urheilutiedon tuotantojärjestelmän palvelukerrokset   
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8 PROJEKTIN MENETELMÄT 
 

8.1 Työskentelymenetelmä 
 

Palvelualustan kehittämistyössä suositellaan työskenneltävän ketterällä menetelmällä, 
esimerkiksi sellaisella, jota kuvataan nimellä ”extreme scoping”. Tämä menetelmä on 
erityisesti tarkoitettu Business Intelligence- tai Enterprise Data Warehouse -projekteihin. 
Työskentely jakaantuu julkaisuihin, joita koskevan suunnitelman hyväksyy ohjausryhmä. 
Julkaisusuunnitelman pohjalta laaditaan käytännön toimintasuunnitelma, jossa julkaisujen 
edellyttämä työ on pilkottu poluiksi, virstanpylväiksi ja tehtäviksi. 
 
Projektiryhmä laatii käytännön toimintasuunnitelman pohjalta työlistan, jota ylläpidetään 
projektin työtilassa https://aayyy. Projektiryhmä käyttää työlistaa työn suunnittelun, 
ohjauksen, viestinnän ja seurannan apuvälineenä. 
 
Projektiryhmän päivittäinen toiminta perustuu ketteriin menetelmiin. Käytännön työtä 
tehdään noin kahden viikon jaksoissa (sprintit). Jaksoon kuuluu aina aloitus- ja 
lopetuskokoukset, joissa jokaisessa a) vastuuorganisaation edustaja on paikalla, b) 
kirjataan menneen jakson saavutetut tavoitteet, c) kirjataan menneen jakson opitut virheet 
ja hyvät toimintatavat, ja d) kirjataan uuden tulevan jakson tavoitteet.  
 
Vastuuorganisaatio on kiinteästi mukana kehittämässä työn tekoa ja tuloksia, ja koko 
ryhmässä tapahtuu oppimista koko projektin ajan. Työjakson tavoite sovitaan siis aina 
sprintin aloituskokouksessa ja jokainen sprintin lopetuskokous on tarkastuspiste. 
 
8.2  Tuotosten testaaminen 
 
Tuotantopalvelun testauksessa tullaan noudattamaan JHS 182 -suositusta (http://www.jhs-
suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/182) testauksen osalta. Kyseinen suositus 
opastaa organisaatioita ICT-palvelujen laadunvarmistukseen niiden koko elinkaaren ajan. 
Suositus perustuu julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojen hyviin käytäntöihin, joita on 
kerätty suosituksen laadinnan yhteydessä. Suositus esittelee hyväksi havaittuja 
toimintatapoja. Näitä toimintatapoja tullaan noudattamaan yksikkö-, liittymä-, integrointi- ja 
järjestelmätestauksessa sekä lopuksi hyväksymistestauksessa. Olennaista on se, että 
vaatimuksen ja hyväksynnän kriteerit ovat selvillä ja kaikkien nähtävissä jo ennen 
toteutuksen aloittamista. Tällainen läpinäkyvyys helpottaa ja tehostaa projektia. 
 
Testauksen suunnittelu lähtee liikkeelle palvelulle tehdyistä määrittelyistä. Testitapaukset 
tulee johtaa määrittelydokumentaation käyttötapauksista, jotta niiden kattavuus voidaan 
todentaa. Testaussuunnitelmia on päivitettävä kehitysaikana syntyvien muutoksien 
mukaisesti. 

https://aayyy/
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/182
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/182
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Kuva 24.  Testausprosessi 

Ennen testien suorittamista katselmoidaan testaussuunnitelmat, jotta niiden kattavuus tulee 
varmistettua. Loppukäyttäjiä on hyvä pitää mukana testauksen suunnittelussa mahdolli-
simman varhaisesta vaiheesta asti. 
 
Mahdollisten muutosten vaikutukset vaatimuksiin ja suunnitelmiin on huomioitava 
testitapauksissa. Testien on katettava toiminnallisuuden lisäksi ei-toiminnalliset asiat, kuten 
käytettävyys, tietoturva ja suorituskyky. Testiraporttien perusteella arvioidaan mahdollisten 
poikkeamien hyväksyttävyys. 
 
Tärkein palvelun testaus on hyväksymistestaus. Hyväksymistestauksen tulee olla palvelun 
tilaajan vastuulla, jotta tilaaja voi todentaa palvelun vaatimustenmukaisuuden, jonka jälkeen 
tilaus voidaan hyväksyä. Hyväksymistestaus on pakollinen, koska sillä hyväksytään 
tilauksen mukainen tuotos. 
 
Vastuuorganisaatio käyttää testauksessa ulkopuolista yritystä, joka määritellään, kun 
kehitysprojekti alkaa. 
 
8.3  Organisaatio ja päätöksenteko  
 
Palvelualusta toteutusprojektin samoin kuin tulevan palvelun omistaja on urheiluyhteisön 
nimeämä ja valtuuttama kansallisen tason toteuttajaorganisaatio, päätoteuttaja. 
 
Operatiivisesti projektin toteutuksesta vastaa yhteisön organisaatioista koottu toiminnallinen 
yksikkö (Sports Data Hub), johon kootaan tarvittavat henkilö- ja muut resurssit ensisijaisesti 
huippu-urheiluyhteisön piiristä. Hub vastaa projektin päivittäisesti toiminnasta, ohjaa 
teknologiakumppaneiden toimintaa, huolehtii viestinnästä ja vuorovaikutuksesta projektin ja 
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yhteisön kesken sekä valmistelee projektin vuosisuunnitelmat (roadmap, sis. budjetti) ja vie 
ne päätöksentekoprosessiin. Yksikköön kuuluu sekä teknisen työn että huippu-urheilun 
sisältöjen ja datan asiantuntijoita sekä projektijohto (5–7 htv). Yksikön etenee työlistan 
mukaan. Työlista on avoimesti kaikkien osapuolten nähtävissä projektin työtilassa. Yksikkö 
voi olla itsenäinen juridinen yksikkö, osa toteuttajaorganisaatiota tai sopimuspohjainen 
verkostoyksikkö. Ensisijaista on, että Hub kykenee keskittymään pitkäjänteisesti ja 
käyttäjälähtöisesti tuottamaan huippu-urheilun tarpeita vastaavan palvelualustaratkaisun 
sen sijaan, että toimintayksikön resurssit kuluisivat taloudellisten ja hallinnollisten 
toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja takaamiseen. Hallinnollisesta roolista tulisi vastata 
yhteisön valtuuttama Päätoteuttaja.  
 
Sports Data Hubin tukena toimii asiantuntijaverkosto, joka kootaan urheiluyhteisön piiristä. 
Asiantuntijaverkoston roolina on tuoda näkemystä ja tarpeita kehitystyöhön sekä toimia 
aktiivisesti ratkaisujen pilotoinneissa ja testauksissa. Oleellista on linkittää valmennus-
keskuksissa ja lajiliitoissa sekä muualla urheiluyhteisössä oleva osaaminen ja 
asiantuntemus palvelualustan kehittämisprosessin. 
 
Palvelualustan kehitysprojektilla on kaksi erillistä ohjausryhmää: suppea, operatiivinen 
ohjausryhmä ja laaja, strateginen ohjausryhmä (myöhemmin Konsortio-ohjausryhmä), johon 
konsortio nimeää osallistujat.  
 
Operatiivista päätöksentekoa varten perustettava suppea, kuukausittain kokoontuva 
ohjausryhmä ohjaa ja seuraa projektin etenemistä sekä tekee päätöksiä projektin 
aikatauluista ja resurssoinnista. Ohjausryhmälle esitellään suunnitelma julkaisuista ja 
ohjausryhmä hyväksyy niiden sisällön. Ohjausryhmä hyväksyy myös projektisuunnitelman 
ja päättää siihen tehtävistä muutoksista. 
 
Konsortio-ohjausryhmän toiminta painottuu konsortion kumppaneiden keskinäiseen sekä 
sidosryhmien väliseen vuoropuheluun (laaja kokoonpano) sekä strategisiin linjauksiin. 
Ryhmä kokoontuu kvartaaleittain, ja ryhmässä päätetään konsortiosopimuksessa 
määritellyistä asiasta sopimuksessa määritellyllä tavalla. 
 
Projektin päivittäinen työ Hubissa on sopimuspohjaisesti ja yhteisön valtuuttaman organi-
soitu osaksi Päätoteuttajan organisaatiota, jonka toteutusprojektille asettama tilaajan 
projektipäällikkö ohjaa projektin päivittäistä työtä. Teknisen päätoimittajan projektipäällikkö 
raportoi ja on kiinteässä päivittäisessä yhteistyössä projektipäällikön kanssa. 
 
Teknisen päätoimittajan taloudellisesta ja sopimuksellisesta raportoinnista vastaa 
projektipäällikkö. Hän raportoi näissä asioissa toteuttajaorganisaation projektipäällikölle, 
joka puolestaan valmistelee talous- ja sopimusraportit ohjausryhmän kokouksiin ja 
kokousten välillä ohjausryhmän puheenjohtajalle. Sama toimintamalli pätee mahdollisten 
muiden teknologiakumppaneiden projektipäälliköiden kanssa. 
 
Projektista raportoidaan huippu-urheilun palvelualustan kehitysprojektin raportoinnin 
yhteydessä Opetus- ja kulttuuriministeriön tuloskeskusteluissa sekä osana rahoitus-
päätöksiä ja rahoituksen käytön seurantaa. 
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8.4  Sidosryhmäyhteydenpito 
 

Projektin eteneminen riippuu siitä, onko projektin käytettävissä palvelun tarvitsemat 
tietomääritykset, lisätiedot ja datat. Näiden saatavuuteen vaikuttavat projektin keskeiset 
sidosryhmät eli lähdejärjestelmien toimittajat, urheilijat, valmentajat, huippu-urheilun 
asiantuntijat ja päätöksentekijät sekä muut mahdolliset sidosryhmät. Hubin tehtävä on koota 
kehitystyössä tarvittavat tiedot. 
 
8.5  Viestintä 
 
Projektin viestintä koostuu a) jatkuvasta raportoinnista huippu-urheilun palvelualustan 
projektiryhmän kokouksissa, b) tiedon asettamisesta avoimesti esille sekä projektin 
työtilassa että muissa määriteltävissä alustoissa, c) aktiivisesta viestinnästä sidosryhmien 
suuntaan ja d) palvelualustaan liittyvästä ohjeistuksesta ja opastuksesta. 
 
Hub tuottaa yhdessä päätotettajaorganisaation ja konsortion kanssa sisältöjä huippu-urhei-
lun palvelualustan sivuilla sekä Teams-kanavassa. 
 
Projektille on laadittu viestintäsuunnitelma yhteistyössä päätoteuttajan ja konsortio-
kumppaneiden viestinnän kanssa konsortiosopimuksessa määritellyllä tavalla. Viestintä-
suunnitelmassa määritellään keskeiset kohderyhmät sekä avainviestit eri kohderyhmille. 
Kohderyhmiä ovat esimerkiksi urheilijat, valmentajat, asiantuntijat ja päätöksentekijät. 
Viestinnässä hyödynnetään toteuttajaorganisaatio viestintäkanavia. Viestintää koordinoi-
daan urheiluyhteisön muiden toimijoiden kanssa. 
 
8.6  Tarvittavat ohjeet ja opastus 

Projekti tuottaa seuraavan ohjeistuksen palvelualustan käyttäjille ja ylläpitäjille:  
– tarpeelliset raportoinnin ohjeet, mukaan lukien tunnistautuminen ja luvitus 
– tarpeelliset tiedon vastaanoton käyttöohjeet 
– tarpeelliset tiedon varastoinnin käyttöohjeet 
– tarpeelliset tiedon analysoinnin käyttöohjeet 
– tiedon tietojen määritysten sijainnista 
– ohjeet rekisteripalveluun kerättyjen tietojen käyttöön rajapinnan kautta 

Tiedot tulevat löytymään konsortion yhdessä määrittelemästä osoitteesta. 
 
8.7 Dokumentaatio 
 
Projektissa toteutettava järjestelmä ja palvelut dokumentoidaan ja dokumentit ovat saata-
villa projektin työtilasta, jonka toteutustavan ja sijainnin määrittelee Hub. 
 
8.8 Osaamisprofiilit ja resurssien määrä 
 
Kehittämisprojektissa tullaan tarvitsemaan Hubin ja verkoston osaamisen lisäksi seuraavia 
osaajia: 
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o Azure (tai muu alusta) -administrator 

• Käyttäjähallinta 

• Oikeudet 

• Tietoturva 

• määrä: 1 henkilö 
o Järjestelmäarkkitehti 

• Kokonaissuunnitelma 

• Sisäiset rajapinnat 

• Tiedon semantiikka 

• määrä: 1 henkilö 
o Käyttöliittymäsuunnittelija 

• Käyttäjänäkymät 

• Graafinen ilme 

• määrä: 1 henkilö 
o Sovelluskehittäjä 

• Toteutus 

• Testaus 

• määrä: 1-2 henkilöä 
o Tietokanta-asiantuntija 

• Tietomallinnus 

• Tietorakenteiden suunnittelu 

• Tietokantojen toteutus 

• määrä: 1 henkilö 
o Rajapinta-asiantuntija 

• Rajapintojen suunnittelu 

• Rajapintojen toteutus 

• Määrä: 1-2 henkilöä. 

Kun suunnitellaan resurssien määrää, yllä on kuvattu 7-8 hengen kehitystiimi. Tiimi on 
koossa, mutta jokainen heistä ei kehitä palvelualustaa koko ajan, vaan panostus voisi olla 
vaikka 50 %. Tällöin jonkinlainen arvio (ennen tarkempaa määrittelyä) voisi olla yksi 
projektipäällikkö kokoaikaisesti + 3,5 henkilötyövuotta vuodessa.  
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9. YHTEENVETO 
 
Tämä Vaatimusmäärittelydokumentti on kattava kuvaus urheilun palvelualustan 
arkkitehtuurista, teknisestä toteutuksesta ja identiteetin hallinnasta Suomisport-palvelussa 
sekä erittely siitä, millaista urheilutietoa järjestelmässä käsitellään, miten sitä analysoidaan 
ja visualisoidaan erilaisissa käyttötilanteissa. Lisäksi dokumentissa kuvataan 
kehittämisprojektin käytännön toteutus; mm. kehittämismenetelmä, tarvittavat osaamiset, 
organisaatio ja resurssit mukaan lukien uudenlainen osaaminen. Tavoitteena on ollut tuottaa 
riittävän perusteellinen dokumentti, jossa kuvataan mahdollisimman kattavasti suomalaisen 
urheilutiedon tuotantojärjestelmä ja siihen oleellisena komponenttina sisältyvä palvelualusta 
tietojärjestelmänä sekä järjestelmän kehittämiseen liittyvät riippuvuudet järjestelmän 
mahdollista kilpailuttamista ja toteuttamista varten. Teknisen vaatimusmäärittelyn lisäksi 
dokumentissa hahmotellaan tietojärjestelmä lähtöisen kehittämisen rinnalla organisoi-
tumisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisia malleja ja vaatimuksia. 

Dokumentissa määritelty palvelualustaratkaisu on keskeinen osa suomalaisen urheilutiedon 
tuotantojärjestelmää. Sinänsä palvelualusta on oleellinen osa tuotantojärjestelmää, mutta 
se ei yksinään ratkaise tiedontuotantoa tai tuota ratkaisulla saavutettavia hyötyjä. Oleellista 
on yhteensovittaa systemaattisesti ja organisoidusti urheiluosaamista ja -tietämystä 
valmentautumisesta ja urheilijan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä tietoteknisen että 
data-analyyttisen osaamisen kanssa. Jotta tähän päästäisiin olisi tärkeää organisoitua 
pitkäjänteisen vaativan kehittämistyön toteuttamiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan 
urheiluyhteisön yksituumaisuutta ja yhteistä tahtotilaa siitä, että panostamalla urheilun 
tiedolla johtamiseen on mahdollista päästä nykytilaa paremmalle kehitysuralle. 

Tämä dokumentti on luonteeltaan huippu-urheilun palvelualustan ja sen toteuttamiseen 
liittyvien asiakokonaisuuksien vaatimusmäärittely, jonka pohjalta työtä voidaan jatkaa 
edellyttäen, että kyetään muodostamaan riittävän laaja resurssipohja kehitysprojektin 
toteutusta ja myöhemmässä vaiheessa palvelualustan ylläpitoa varten. Mikäli resurssipohja 
ja toteutusorganisaatio saadaan aikaiseksi, on tämän jälkeen haettava parhaat mahdolliset 
tekniset kumppanit rakentamaan varsinaista toteutusta. Oleellista on myöskin yhteistyö 
tiedeyhteisön kanssa uuden datalähtöisen osaamisen kehittämisessä sekä urheiluyhteisön 
ja tiedeyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Mikäli eri tahojen yhteistyössä päästää 
varsinaiseen kehitystyön palvelualustan toteutuksen aikana laaditaan muun muassa 
tarkemmat vaatimusmäärittelyt ja oletetut tärkeimmät lajit/käyttötapaukset, ratkaistaan 
infrastruktuuriin liittyvät kysymykset sekä muodostetaan sopimuspohjainen toteutus-
organisaatio ja -rakenne (vrt. Sports Data Hub ja Sports Infra Hub, sivu 65, Kuvio 24). 
 
Tämän vaatimusmäärittelytyön rahoitti OKM. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1 POC-projekti 
 
Huippu-urheilun datastrategiatyössä määriteltiin yhteistyössä urheiluyhteisön ja tietojärjes-
telmiä kehittävien tahojen kanssa kansallinen huippu-urheilun palvelualustamalli, jota 
lähdettiin proof-of-concept-kokeiluna (POC-projekti) ja rajatusti testaamaan kahden 
urheilija-valmentaja -tiimin kanssa. 
 
Laajan IT-toimittajien ja IOT-järjestelmien kartoituksen pohjalta kokeilun kumppaneiksi 
valittiin Tieto Evry, jolla oli valmiina sellainen terveydenhuollon puolella testattu ja 
käyttöönotettu tietoallasratkaisu, joka aikataulu- ja resurssiperusteisesti voitiin ottaa 
hankkeen käyttöön. Polarin älylaitteet ovat laajasti suomalaisten huippu-urheilijoiden 
käytössä, joten tältä osin oli luontevaa valita Polar IOT-järjestelmäkumppaniksi. 
Edellä mainittujen tahojen lisäksi hankkeeseen osallistui Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen urheilufysiologian asiantuntija-valmentaja (LiT) Ari Nummela, jonka 
valmentama ryhmä koostui yhdeksästä nuoresta kestävyysjuoksijasta. Toisen kokeilussa 
mukana ollut urheilija-valmentaja -tiimi oli Vuokatti-Ruka olympiavalmennuskeskuksen 
yhdistetyn urheilijoiden joukkue, jota valmentavat Antti Kuisma ja Jouni Kaitainen. Lisäksi 
tässä ryhmässä mukana oli Jyväskylän yliopiston projektipäällikkö (LiT) Olli Ohtonen. 
Hankkeesta raportoitiin neljä kertaa kokoontuneessa ohjausryhmässä, säännöllisesti 
Olympiakomitean johtoryhmässä ja henkilöstöinfoissa sekä hallituksessa. Lisäksi hanketta 
esiteltiin säännöllisesti asiantuntijatapaamisissa valmennuskeskus- ja urheiluakatemia -ver-
kostossa sekä lajiliittojen ja muiden urheiluyhteisön toimijoiden tilaisuuksissa ja 
kohtaamisissa. Lisäksi hanketta esiteltiin kansainvälisille toimijoille ICT Proposer’s Day-
tapahtumassa (19.-20.9.2019, Helsinki), siitä tiedotettiin mm. lehdistötiedotteella ja 
Olympiakomitean uutiskirjeissä. 
 
Yleisesti voidaan todeta, että urheiluyhteisössä hanke sai laajasti myönteistä huomioita ja 
on herättänyt runsaasti aitoa kiinnostusta ja samalla myöskin odotuksia jatkon suhteen 
kasvaneet.  
 
POC-projektia tuki Sitran IHAN-hanke, joka pyrkii edistämään reilua datataloutta 
kehittämällä ihmisen yksityisyyttä kunnioittavaa henkilötiedon jakamisen mallia. Koska 
projekti keskittyy henkilötietojen käsittelyyn, oli IHAN-mallin soveltaminen olennaista 
projektille. Olympiakomitealle, joka rahoitti niin ikään puolet hankkeesta, tärkeää oli päästä 
kokeilemaan datastrategiatyössä määriteltyä toteutusmallia siten, että syntyy teknisesti ja 
tietosuojan (GDPR) näkökulmasta oikein toteutettu sekä urheilijalle ja valmentajalle arjessa 
reaaliaikaista ja hyödyllistä tietoa tuottava ratkaisu. 
 
IHAN-arkkitehtuurin mukainen toteutus 

 

IHAN-arkkitehtuuri määrittää henkilötiedon jakamisen arkkitehtuurille tiettyjä vaatimuksia, 
jotka mahdollistavat ihmiskeskeisen henkilötiedon käsittelyn.  
 
Projektissa IHAN-arkkitehtuurin mukainen henkilötiedon jakaminen mahdollistettiin 
rakentamalla tiedonjako urheilijan oman luvituksen varaan. Projektissa urheilijoille luotiin 
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henkilökohtaiset digitaaliset agentit. Urheilijoiden digitaaliset agentit linkitettiin Polarin raja-
pintoihin. Agenttien avulla urheilijat voivat antaa koneluettavassa muodossa olevan 
digitaalisen luvan Olympiakomitealle, jota käytettiin tiedon noutamisessa tietoaltaaseen. 
Projektin aikana toteutettiin urheilijoille digitaaliset agentit, sekä rakennettiin toimiva 
luvitusarkkitehtuuri, sekä luvitustietomalli. 
 
Kuvassa 1 esitetään projektissa toteutettu korkean tason agentti- ja tiedonsiirtoarkkitehtuuri. 

 
Kuva 1.  Ylätason kuva projektin agentti- ja tiedonsiirto -arkkitehtuurista 
 
Projektin alussa käytettiin IHAN Blueprint 2.0:a2 määrittämään projektin tuotosten suhde 
IHAN-arkkitehtuuriin. Kuvassa 3 esitetään miten projektin tuotokset vastaavat IHAN-
arkkitehtuurin komponentteja. IHAN-tuotokset on käyty erikseen läpi Sitran IHAN- 
arkkitehtuuritiimin kanssa.  

 
2https://docs.google.com/document/d/1FPXdkvnMQAdf6Qp1uM1pnLyizfN1QNWIU9CJFLhwO2s/edit#headi

ng=h.gjdgxs 
 

https://docs.google.com/document/d/1FPXdkvnMQAdf6Qp1uM1pnLyizfN1QNWIU9CJFLhwO2s/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1FPXdkvnMQAdf6Qp1uM1pnLyizfN1QNWIU9CJFLhwO2s/edit#heading=h.gjdgxs
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Kuva 2. IHAN-komponentit projektin arkkitehtuurissa 
 
 
Toimituksen aikana tuotettiin IHAN-komponenttien osalta kehittäjä-dokumentaatio, joka on 
sisällytetty IHAN-komponenttien lähdekoodissa. 
 
Projektin IHAN-arkkitehtuurin mukaiset tuotokset julkaistaan sovitusti IHAN-hankkeen 
version hallintaympäristössä. 
 
IHAN-arkkitehtuuriin hankkeessa liittyivät seuraavat hankesuunnitelman mukaiset työ-
vaiheet: 
 
1) Työvaiheen tarkoituksena oli tehdä IHAN-ratkaisun arkkitehtuurikuvaus ja 

teknologiavalinnat. Työpaketissa tehtiin IHAN-komponenttien (luvitusratkaisu) loogisen 
ja teknisen arkkitehtuurin kuvaaminen. Työpaketin tuotokset ovat liitettyinä 
kehittäjädokumentaatiossa, joka kulkee IHAN-hankkeelle toimitettavassa, julkisesti 
saatavilla olevassa kehittäjädokumentaatiossa (https://github.com/sitra-ihan); 
 

2) Työvaiheessa tehtiin kuvaus luvitusratkaisun tietoturvasta. Kuvaus tehtävän IHAN-
ratkaisun turvallisuudesta (ns. tietoturvadokumentaatio) tehtiin osaksi 
kehittäjädokumentaatiota; 

 
3) Työvaiheessa IHAN-projektin mukainen luvitusratkaisu toteutettiin proof-of-concept -

ympäristöön, jossa mm. tietoallasratkaisu pystyi käyttämään urheilijoiden myöntämiä 
lupia, sekä Polar-rajapinnat olivat tavoitettavissa. 
 

https://github.com/sitra-ihan
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Pilottiprojekti 

 

Pilottiprojektiin valittiin kaksi valmennustiimiä, joilla oli käytössä Polarin älylaitteet. 
 
Urheilijoilta kerättiin laitteiden avulla tietoa heidän fyysisestä suorituskyvystään, ja tätä  
tietoa rikastettiin urheilijoiden tallentamilla harjoittelutiedoilla, joka tuotiin tietoaltaaseen  
joko valmentajan laatimasta excel-taulukosta tai eLogger-harjoitus-ohjelmistosta. 
 
Pilottiprojektissa luotiin huippu-urheilun tietoallas, jonne haettiin Polarin Flow-pilvipalvelusta 
valmentajien kanssa määrittelyt urheilijoiden mittaustiedot. Mittaustietojen lisäksi 
tietoaltaaseen integroitiin urheilijoiden harjoituspäiväkirjatiedot. 
 
Kuvassa 3 on Vuokatti-Rukan ryhmälle toteutettu ratkaisu kuvattuna huippu-urheilun 
palvelualustamallin pohjalta. Pilotin puitteissa toteutettiin ratkaisu, jossa yhdistetyn 
urheilijoiden tietoa tuodaan Polar Flow-palvelusta ja eLogger-harjoitusohjelmasta.  

 
 
Kuva 3. Yhdistetyn pilottiryhmän huippu-urheilun palvelualustatoteutus 
 
Urheilijan luvalla valmentaja näkee urheilijan tiedot sen mukaan mitä tietosisältöjä 
(harjoittelu, rasitus, palautuminen, oireet) valmentaja on määritellyt tarvitsevansa arjen 
valmennustilanteissa. Kestävyysjuoksija-ryhmässä eLoggerin sijaan tietolähteenä 
subjektiivisen harjoittelutiedon osalta käytettiin valmentajan laatimaa Excel-tiedostoa 
(esiselvityksen perusteella Excel-taulukko on valmentajien yleisimmin käyttämä tietoväline), 
johon urheilijat kävivät täyttämässä tietojaan. 
 
Datan visualisointi rakennettiin Tieto Intelligent Wellbeing-tuotteen päälle. Tuote tarjoaa 
valmentajalle helposti käytettävän sovelluksen, minkä avulla voidaan katsella dataa useista 
eri datalähteistä. Sovelluksesta valmentaja näkee yhdellä silmäyksellä tärkeimmät tiedot 
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valmennustiiminsä kehityksestä. Valmentaja voi tarkastella tietoja joko ryhmä- tai 
yksilötasolla. Sovellus toimii erinomaisesti eri päätelaitteilla (ks Kuva 4). 

 
 
Kuva 4. Hankkeessa toteutettuja loppukäyttäjänäkymiä 
 
Hankkeen arviointi 

 

Kokonaisuutena arvioituna hanke toteutua tavoitteiden mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. 
Tavoitteiden mukaisesti kyettiin tuottamaan kahdelle urheilija-valmentaja -tiimille 
tarkoituksen mukainen, selkeä ja helppokäyttöinen sovellutus, joka tukee arjen työtä. 
Laajemmin hanke tuki merkittävästi suomalaisen huippu-urheilun data-strategiatyötä ja 
osoitti selkeästi, että urheilun käyttöön soveltuva palvelualustamalli on toteutettavissa 
huomioiden nykyisen sääntely-ympäristö ja reilun datatalouden periaatteet. Toiseksi, 
hankkeen myötä syntyi ensimmäiset konkreettiset loppunäkymät, joiden pohjalta voidaan 
tehdä lajikohtaisia vaatimusmäärittelyjä sekä urheilun lähdejärjestelmien että haluttujen 
tietotulosten osalta. Hankkeen tukeman näitä prosesseja on nyt lähtenyt liikkeelle usean 
lajin kanssa ja jatkossa Olympiakomitea pyrkii pitkäjänteisesti rakentamaan kansallista 
ratkaisua nyt saatujen hyvin kokemusten pohjalta. 
 
Sovellusta käyttävien valmentajien ja urheilijoiden antama palaute on ollut hyvin positiivista. 
Sovellus on helppo käyttää ja se säästää valmentajan työaikaa. Valmentaja pystyy helposti 
näkemään reaaliaikaisesti valmennustiiminsä kehitystilanteen edellyttäen, että urheilijat 
päivittävät ja tallentavat tietojaan lähdejärjestelmiin. Tässä mielessä hanke tukee 
suomalaisen valmennuskulttuurin ja huippu-urheilun toimintatapojen kehittämistä siten, että 
urheiludatan keruu, käsittely ja hyödyntäminen systematisoituu ja siten osaltaan 
mahdollistaa nykyistä kilpailukykyisemmän aseman kansainvälisessä huippu-urheilussa. 
 
Tietoteknisesti hanketta hyödynnettiin huippu-urheilun palvelualustan tietoteknisessä 
vaatimusmäärittelyssä, jota tekee Tieteellisen laskennan keskus CSC ja mm. hankkeen 
luvitusmekanismia koskeva dokumentaatio on oleellinen osa ko. määrittelyä. Toiseksi 
hankkeen aikana kertyi arvokasta tietoa muutamien huippu-urheilussa käytössä olevien 
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lähdejärjestelmien toimivuudesta suhteessa palvelualustaan. Samalla kehittyi myöskin 
toimintamalli, jonka pohjalta jatkossa voidaan liittää uusia lähdejärjestelmiä alustaan. 
Käyttöliittymien osalta hanke toi konkreettisesti esille sen kuinka keskeinen loppukäyttäjien 
– tässä tapauksessa ensisijaisesti valmentajien – rooli tietotulosten määrittelyssä on.   
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LIITE 2 Esimerkkejä urheilun IOT-järjestelmistä 
 
IOT-ratkaisut ovat integroituneet päivittäiseen toimintaan urheilussa, tätä kuvastaa 
myös Sports Tech -toimialan kasvu globaalisti 2018 2,5 miljardia euroa, 
ennustetaan kasvavan 30 miljardiin euroon Pekingin olympialaisiin (2024) 
mennessä. Hyvinvointi yhteiskunnallisena megatrendinä on ollut vääjäämättömänä 
vaikuttajana terveys- ja urheiluteknologioiden kehityksissä. Tämä kehitys näkyy 
urheilun ja liikunnan käyttöön tarkoitettujen ja soveltuvien IOT-ratkaisujen 
lukumäärässä ja sen voimakkaana kasvuna: 
 

 
 

Nimi Tyyppi 
Boost MEMS  tehomittausjärjestelmä 
Vmaxpro MEMS teho vertical mittaus 
Movesense MEMS tehomittausjärjestelmä 
Te3 mobility stick liikkuvuusanalyysisovellutus 

Muscle lab teho labtesting -testausjärjestelmä 
Powr -link venymäliuska-teknologia 
Vernier physics videopohjainen järjestelmä 
Graphical GW stat analysis - analysointisovellutus 
Coach's Eye videosovellutus 
ForceData analytiikkasovellutus 

Sleeptracker uni / trainability -sovellutus 
(Apple Sleepsensor) uni / trainability -sensorijärjestelmä 
EmFit uni / trainability -sensorijärjestelmä 
Oura hermosto uni -sovellutus (sormus) 
Catapult analyysi- ja hallintasovellutus 
Myontec emg-järjestelmä 

M Power emg-järjestelmä 
Sense 3D mallinnussovellutus 
Skeleteon tracking analysointijärjestelmä 
TrainingPeaks seuranta- ja analysointisovellutus 
SportsTracker gps / input -harjoittelusovellutus 
Voimalevyt voimantuotto - mittausjärjestelmä 

Suunto endu, activity, gps / imu / input -järjestelmä 
Polar endu, activity, gps / imu / input -järjestelmä 
Garmin endu, activity, gps / imu / input -järjestelmä 
Syke sykeseurantajärjetselmä 
CoachTools valmentautusmissovellutus 
CoachTech Vuokatissa kehitetty testijärjestelmä 

Taika Kihussa kehitetty harjoittelusovellutus 
  Taika-volley lentopallosovellutus (Kihu) 
Firstbeat sykeanalyysijärjestelmä 
Quanter monimuuttaja-analyysit 
Fit for 90 kehityksenseurantasovellutus 
FitBit kehityksenseurantasovellutus 

myJump 2 reactivity jump test-mittausjärjestelmä 
GoWOD mobility, liikkuvuustestit -sovellutus 
RTLS Real time location systems - sijaintijärjestelmä 
LPS local positioned system -sijaintijärjestelmä 
GPS global position system -standardi 
VID semiautomatic cameras -videojärjestelmä 
Strava liikunta-applikaatio 

running.Coach online training plan -harjoittelusovellutus 
Playsharp organise and optimize performance 
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WHOOP strain - recovery - sleep service with activity band and analysis 
Ihonläpi mittausteknologiat optiHR, HRV, skin temp, skin conductor 
Apple Health hyvinvointisovellutus (ekosysteemikomponentti) 
Google Fit hyvinvointisovellutus (ekosysteemikomponentti) 
Endomondo juoksu, kävely, pyöräily .harjoitussovellutus (PT) 
Runtastic juoksusovellutus 

NikeTrainingClub workouts program and saving data -juoksusovellutus 
NikeRunClub juoksusovellutus 
RunKeeper juoksusovellutus 
UA MapMyFitness fitness-sovellutus 
UA MapMyRun Coaching metrics -analyysijärjestelmä 
RunGap view share analyse training history -harjoittelusovellutus 

Fetcheveryone all training history analysis. Run biker swim 
rubiTrack sort, order, filter workout collection, analyse 
Fitrockr fitness platf, fitness level 
Xhale training diary -harjoittelusovellutus 
Runanalyze analyze technique -analysointijärjestelmä 
HeiaHeia exerc, steps, sleep, weight -harjoittelujärjestelmä 

GoHeia sport managenent -työkalusovellutus 
SPODHA web platf multidata-analysis -järjestelmä 
Yarmill custom pro team -järjestelmä 
Coach4Pro Platform for coaches -valmentajasovellutus 
Nöliö / Nolio pf for plan, monitor and analysis -järjestelmä 
Stryd  running power -juoksusovellutus 

Gutai training analysis -analysointisovellutus 
PerfectPace Tri training sci and AI combination -tekoälyjärjestelmä 
Fwd max active lifestyle -hyvinvointisovellutus 
PKRS.AI analysing coaching service AI OLY -digipalvelu 
Smashrun big data analysis on running -juoksusovellutus 
Treinus coach interaction communication 

Today's plan structured training planning -suunnittelusovellutus 
Quantified Self päivittäisen aktiivisuuden seurantasovellutus 
Fitqbe hyvinvointisovellutus  
O-Dive sensoriteknologia ja -sovellutus (sukeltaminen) 
Formfinder harjoittelusuunnittelusovellutus (pyöräily) 
RaceFox reaaliaikainen digitaalinen valmentaja-sovellutus (juoksu) 

Syke gym workout catalog -harjoittelukirjasto 
Romwood mobility / flexibility - liikkuvuuden optimointisovellutus 
Motify workouts cardio, strentgh women - harjoituskirjasto 
Fitness Builder workout catalog - harjoituskirjasto 
Freeletics bodyweight trainings -harjoituskirjasto 
LifeCycle lifecycle -hyvinvointisovellutus 

Yoga Poses jooga jumppaohjeet -kirjastosovellutus 
Jefit fitness exercise library -kirjastosovellutus 
Keelo HIIT fitness -ohjelma 
7 minute workout circuit fitness -sovellutus 
Ladder strentgh coaching -sovellutus 
Fooducate ravitsemussovellutus 

MyPlate calories and composition -hyvinvointisovellutus 
Lifesum calories -energiankulutussovellutus 
Healthy living healthy lifestyle, points -hyvinvointisovellutus 
Wattbike pyöräily, teho -mittausjärjestelmä 
Flightscope Tennis, athletics (shot put), Golf - analyysijärjestelmä 
Zepp 2 Golf Golf, tennis, athletics (shot put) -analyysijärjestelmä 

Garmin Approach Golf IMU -sovellutus 
Playsharp French platfrom: analytics, aggregate, catalogue -järjestelmä 
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LIITE 3.  Urheilutiedon tietotyypit ja niiden sisältö 

 

Taulukko 1 Lajit 

1 Agility 57 Korfball 113 Ratagolf 

2 Aikido 58 Koripallo 114 Ralli 

3 Aitajuoksu 59 Korkeushyppy 115 Rallicross 

4 Akrobatiavoimistelu 60 Koskimelonta 116 Rata-autoilu 

5 Alamäkiluistelu 61 Kouluratsastus 117 Ratamelonta 

6 Alppihiihto 62 Krav maga 118 Ratamoottoripyöräily 

7 Amerikkalainen 

jalkapallo 

63 Kriketti 119 Ratapyöräily 

8 Ampumahiihto 64 Kuulantyöntö 120 Ratsastus 

9 Ampumajuoksu 65 Käsipallo 121 Raviurheilu 

10 Australialainen 

jalkapallo 

66 Lacrosse 122 Ringette 

11 Baletti 67 Laserpurjehdus 123 Roller derby 

12 Baseball 68 Leuanveto 124 RS:X 

13 Beach volley 69 Lentopallo 125 Rugby 

14 Beachfutis 70 Lumilautailu 126 Rullakiekko 

15 Biljardi 71 Maahockey 127 Rullalautailu 

16 Cheerleading 72 Maalipallo 128 Rullaluistelu 

17 Crossfit 73 Maantiepyöräily 129 Rullaluistinhockey 

18 Curling 74 Maastohiihto 130 Rytminen voimistelu 

19 Drag racing 75 Maastopyöräily 131 Salibandy 

20 Enduro 76 Miekkailu 132 Sambo 

21 Esteratsastus 77 Moottorikelkkailu 133 Savate 

22 Finnjolla purjehdus 78 Moottoripyöräily 134 Seiväshyppy 

23 Formula 79 Moottoriveneily 135 Shorinji Kempo 

24 Freestylehiihto 80 Motocross 136 Sisäsoutu 

25 Frisbeegolf 81 Moukarinheitto 137 Snowcross 

26 Futsal 82 Muodostelmaluistelu 138 Softball 

27 Golf 83 Mäkihyppy 139 Squash 

28 Haavipallo 84 Mäkijuoksu 140 Sukellusurheilu 

29 Han Moo Do 85 Nacra purjehdus 141 Sulkapallo 

30 Haulikkoammunta 86 Nopeuslasku 142 Sumopaini 

31 Hiihtosuunnistus 87 Nykyaikainen viisiottelu 143 Suunnistus 

32 Jääkiekko 88 Nyrkkeily 144 Taekwondo 

33 Jääpallo 89 Olympialuokkien soutu 145 Taido 

34 Jäätanssi 90 Padel 146 Taitoluistelu 

35 Jalkapallo 91 Paini 147 Taitouinti 

36 Jokamiehenajot 92 Paintball 148 Tanssi 

37 Joukkuevoimistelu 93 Painonnosto 149 TeamGym 

38 Jousiammunta 94 Pariluistelu 150 Telinevoimistelu 

39 Judo 95 Parkour 151 Tennis 

40 Jujutsu 96 Pelota 152 Trampoliinivoimistelu 

41 Kanoottipoolo 97 Pesäpallo 153 Triathlon 

42 Karate 98 Petankki 154 Uimahypyt 
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43 Karting 99 Pikajuoksu 155 Uinti 

44 Kaukalopallo 100 Pikaluistelu 156 Ultimate 

45 Kaukalopikaluistelu 101 Pistooliammunta 157 Uppopallo 

46 Keihäänheitto 102 Pituushyppy 158 Vapaaottelu 

47 Keilailu 103 Poolo 159 Vesihiihto 

48 Kelkkailu 104 Potkukelkkailu 160 Vesipallo 

49 Kendo 105 Potkulautailu 161 Voimanosto 

50 Kenttäratsastus 106 Potkunyrkkeily 162 Vuorikiipeily 

51 Kestävyysjuoksu 107 Purjehdus 470 163 Yhdistetty  

52 Kiekonheitto 108 Purjehdus 49er 164 Yu-ottelut 

53 Kiipeily 109 Puuvenesoutu 165 Muut 

54 Kilpa-aerobic 110 Pyöräsuunnistus   

55 Kivääriammunta 111 Pöytätennis   

56 Kolmiloikka 112 Racketlon   

 

Taulukko 2 Lajiliitot 

1 AKK-Motorsport ry 49 Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys 

2 Finnish Waterski and Wakeboard 

Federation 

50 Suomen Moottoriliitto ry 

3 ITF Takwon-Do liitto ry 51 Suomen Muay Thai - liitto ry 

4 Ski Sport Finland ry 52 Suomen Nyrkkeilyliitto ry 

5 Sukeltajaliitto ry 53 Suomen Padelliitto ry 

6 Suomen Agilityliitto ry 54 Suomen Painiliitto ry 

7 Suomen Aikidoliitto ry 55 Suomen Painonnostoliitto ry 

8 Suomen Aikuisurheiluliitto ry 56 Suomen Paintball-liitto 

9 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto 

ry 

57 Suomen Palloliitto ry 

10 Suomen Ampumahiihtoliitto ry 58 Suomen Paralympiakomitea 

11 Suomen Ampumaurheiluliitto ry 59 Suomen Parkour 

12 Suomen Baseball- ja Softball liitto ry 60 Suomen Pesäpalloliitto PPL ry 

13 Suomen Biljardiliitto ry 61 Suomen Pétanque-Liitto ry 

14 Suomen brasilialaisen jujutsun liitto 62 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry 

15 Suomen Cheerleadingliitto ry 63 Suomen Purjehdus ja Veneily 

16 Suomen Curlingliitto ry. 64 Suomen Pyöräily ry 

17 Suomen Dartsliitto ry 65 Suomen Pöytätennisliitto ry 

18 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL 

ry 

66 Suomen Racketlonliitto 

19 Suomen Fitnessurheilu ry 67 Suomen Ratagolfliitto ry 

20 Suomen Golfliitto ry 68 Suomen Ratsastajainliitto ry 

21 Suomen Hiihtoliitto ry 69 Suomen Rugbyliitto ry 

22 Suomen Hockeyliitto ry 70 Suomen Rullalautaliitto ry 

23 Suomen Ilmailuliitto ry 71 Suomen Saappaanheittoliitto ry 

24 Suomen ITF Taekwon-Do ry 72 Suomen Salibandyliitto ry 

25 Suomen Jousiampujain Liitto ry 73 Suomen Samboliitto 

26 Suomen Judoliitto ry 74 Suomen Savate 

27 Suomen Jääkiekkoliitto ry 75 Suomen Shakkiliitto ry 

28 Suomen Jääpalloliitto ry 76 Suomen Sotilasurheiluliitto ry 

29 Suomen Karateliitto ry 77 Suomen Squashliitto ry 
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30 Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 78 Suomen Sulkapalloliitto ry 

31 Suomen Keilailuliitto ry 79 Suomen Suunnistusliitto ry 

32 Suomen Kelkkailuliitto ry 80 Suomen Taekwondoliitto ry 

33 Suomen Kiipeilyliitto ry 81 Suomen Taidoliitto ry 

34 Suomen Koripalloliitto ry 82 Suomen Taitoluisteluliitto ry 

35 Suomen Krav Maga Liitto 83 Suomen Tanssiurheiluliitto ry 

36 Suomen Krikettiliitto ry 84 Suomen Tennisliitto ry 

37 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry 85 Suomen Tikkaurheiluliitto ry 

38 Suomen Kyykkäliitto ry 86 Suomen Triathlonliitto ry 

39 Suomen Kädenvääntöliitto ry 87 Suomen Uimaliitto ry 

40 Suomen Käsipalloliitto ry 88 Suomen Urheiluliitto ry 

41 Suomen Lacrosse liitto ry 89 Suomen Vahvin Mies Ry 

42 Suomen Lentopalloliitto ry 90 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 

43 Suomen Leuanveto ry 91 Suomen Vapaaotteluliitto ry 

44 Suomen Liitokiekkoliitto ry 92 Suomen Voimalajiliitto 

45 Suomen Luisteluliitto ry 93 Suomen Voimanostoliitto ry 

46 Suomen Lumilautaliitto ry 94 Suomen Voimapunnerrus ry 

47 Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry 95 Suomen Voimisteluliitto Svoli ry 

48 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto 96  

 

Taulukko 3 Urheiluakatemiat: 

1 Etelä-Karjalan urheiluakatemia 

2 Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia 

3 Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia 

4 Etelä-Savon urheiluakatemia 

5 Forssan urheiluakatemia 

6 Joensuun urheiluakatemia 

7 Jyväskylän urheiluakatemia 

8 Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia 

9 Kouvolan urheiluakatemia 

10 Kuopion alueen urheiluakatemia 

11 Lapin urheiluakatemia 

12 Ouluseutu urheiluakatemia 

13 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, URHEA 

14 Päijät-Hämeen urheiluakatemia 

15 Raseborgs Idrottsakademi 

16 Satakunta Sports Academy, SSA 

17 Tampereen urheiluakatemia 

18 Turun seudun urheiluakatemia 

19 Urheiluakatemia Tavastia 

20 Vaasan seudun urheiluakatemia-Vasa regionens 

idrottsakademi 

21 Vuokatti-Ruka urheiluakatemia 

 

Taulukko 4 Kotimaiset valmennuskeskukset 

1 Eerikkilän valmennuskeskus 

2 Kisakallion valmennuskeskus 

3 Kuortaneen valmennuskeskus 
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4 Lapin Urheiluopiston valmennuskeskus 

5 Pajulahden valmennuskeskus 

6 Tanhuvaaran valmennuskeskus 

7 Varalan valmennuskeskus 

8 Vierumäen valmennuskeskus 

9 Vuokatin valmennuskeskus 

10 Ypäjän Hevosopisto 

 

Taulukko 5 Kaksoisurastatus 

1 Ammattiurheilija / päätoiminen urheilija 

2 Yhdistän urheilun ja muun työn 

3 Yhdistän urheilun ja opiskelun 

4 Yhdistän urheilun, opiskelun ja muun työn 

5 Yhdistän armeijan ja urheilun  

6 Liikunta-aliupseeri 

7 Jokin muu 

 

Taulukko 6 Valmentajan koulutustasot 

1 Ei koulutusta 

2 I-taso 

3 II-taso 

4 III-taso 

5 Ammattitutkinto 

6 AMK, yliopisto 

7 muu 

 

Taulukko 7 Asiantuntijoiden osaamisalat 

1 fysioterapeutti 

2 hieroja 

3 lääkäri 

4 fyysinen valmentaja 

5 psyykkinen valmentaja 

6 muu valmentaja 

7 ravitsemusasiantuntija 

8 manageri 

9 valmennuspäällikkö 

10 valmennuksen johtaja 

11 lajiryhmävastaava 

12 muu, mikä 
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LIITE 4.  Testitieto (Klab-järjestelmä) 
 
KLab -testiohjelman tietokantaan määritellyt urheilijatestit ja tulosten yksikkö ja mittatark- 
kuus. Näiden tietojen lisäksi tietokantaan testin päivämäärä. 
 

1  Testitulos / yksikkö / mittatarkkuus 
Antropometria   

Pituus 0,1 cm 

Paino 0,1 kg 

BMI 0,1 kg/m2 

Rasvaprosentti ihopoimu 0,1 % 

Triceps-ihopoimu 0,1 mm 

Biceps-ihopoimu 0,1 mm 

Subscapular-ihopoimu 0,1 mm 

Suprailiaca-ihopoimu 0,1 mm 

Ihopoimu summa 0,1 mm 

Rasvaprosentti bioimpedanssi 0,1 % 

Nopeustestit   

10 m paikalta juoksu 0,01 s 

20 m paikalta juoksu 0,01 s 

30 m paikalta juoksu 0,01 s 

50 m paikalta juoksu 0,01 s 

20 m lentävä juoksu 0,01 s 

30 m lentävä juoksu 0,01 s 

Reaktionopeus, kuulo 1 ms 

Reaktionopeus, näkö 1 ms 

Valintareaktio, näkö 1 ms 

Nopeusvoima   

Kevennyshyppy Nousukorkeus 0,1 cm 

Kevennyshyppy +20 kg Nousukorkeus 0,1 cm 

Kevennyshyppy +40 kg Nousukorkeus 0,1 cm 

Kevennyshyppy +60 kg Nousukorkeus 0,1 cm 

Kevennyshyppy +50 % BW Nousukorkeus 0,1 cm 

Kevennyshyppy +100 % BW Nousukorkeus 0,1 cm 

Staattinen hyppy Nousukorkeus 0,1 cm 

Staattinen hyppy +20 kg Nousukorkeus 0,1 cm 

Staattinen hyppy +40 kg Nousukorkeus 0,1 cm 

Staattinen hyppy +60 kg Nousukorkeus 0,1 cm 

Staattinen hyppy +50 % BW Nousukorkeus 0,1 cm 

Staattinen hyppy +100 % BW Nousukorkeus 0,1 cm 

Torjuntahyppy oikea lentopallo Nousukorkeus 0,1 cm 

Torjuntahyppy vasen lentopallo Nousukorkeus 0,1 cm 

Iskuponnistus lentopallo Nousukorkeus 0,1 cm 

Reaktiivisuustesti Teho 0,1 W/kg 

Reaktiivisuustesti Nousukorkeus 0,1 cm 
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Reaktiivisuustesti Kontaktiaika 1 ms 

Reaktiivisuustesti Lentoaika 1 ms 

Pudotushyppy 20 cm Nousukorkeus 0,1 cm 

Pudotushyppy 20 cm Kontaktiaika 1 ms 

Pudotushyppy 40 cm Nousukorkeus 0,1 cm 

Pudotushyppy 40 cm Kontaktiaika 1 ms 

Pudotushyppy 60 cm Nousukorkeus 0,1 cm 

Pudotushyppy 60 cm Kontaktiaika 1 ms 

Pudotushyppy 80 cm Nousukorkeus 0,1 cm 

Pudotushyppy 80 cm Kontaktiaika 1 ms 

Vauhditon pituus 1 cm 

Vauhditon 5-loikka 1 cm 

Vauhditon 10-loikka 1 cm 

3-tasaloikka 1 cm 

5-tasaloikka 1 cm 

5-loikka 2 askeleen vauhdilla 1 cm 

10-loikka 2 askeleen vauhdilla 1 cm 

10A aitahyppely Aika 0,01 s 

15A aitahyppely Aika 0,01 s 

Lentopallon heitto PYE Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYE 1 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYE 1 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYE 2 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYE 2 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYE 3 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYE 3 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYE 4 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYE 4 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYT 1 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYT 1 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYT 2 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYT 2 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYT 3 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYT 3 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto PYT 4 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto PYT 4 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto AE 1 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto AE 1 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto AE 2 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto AE 2 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto AE 3 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto AE 3 kg Pituus 1 cm 

Kuntopallon heitto AE 4 kg Nopeus 0,1 m/s 

Kuntopallon heitto AE 4 kg Pituus 1 cm 

Maksimivoima   
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Penkkipunnerrus Paino 0,5 kg 

Penkkipunnerrus (50 % max) Teho W/kg 

Jalkakyykky Paino 0,5 kg 

Jalkakyykky (60 % BW) Teho W/kg 

Jalkakyykky (100 % BW) Teho W/kg 

Yliveto Paino 0,5 kg 

Rinnalleveto Paino 0,5 kg 

Tempaus Paino 0,5 kg 

Leuanveto Paino 0,5 kg 

Makuusoutu Paino 0,5 kg 

Dippi Paino 0,5 kg 

Isometrinen jalkojen ojennus 90° Paino 1 kg 

Isometrinen jalkojen ojennus 110° Paino 1 kg 

Isometrinen nilkkojen ojennus 90° Paino 1 kg 

Isometrinen vartalon ojennus Paino 1 kg 

Isometrinen vartalon koukistus Paino 1 kg 

Lihaskunto   

Sisupunnerrus Toistot 

Etunojapunnerrus 60 s Toistot 

Leuanveto Toistot 

Istumaannousu 5 min Toistot 

Vatsatesti riipunnasta nilkat tankoon Toistot 

Yhden jalan kyykky oikea jalka Toistot 

Yhden jalan kyykky vasen jalka Toistot 

Brutal bank Toistot 

Kyykkytoistotesti 60 s 90 % BW Toistot 

Kyykkytoistotesti 60 s 50 % BW Toistot 

Penkkipunnerrus 60 s 50 % BW Toistot 

Sikatesti 2 kierrosta Pisteet 

Sikatesti kyykky-ylöstyöntö 45 s 15/20 kg Toistot 

Sikatesti istumaannousu 45 s 2,5/5 kg Toistot 

Sikatesti jännehyppy 45 s 20/25 cm Toistot 

Sikatesti penkkipunnerrus 45 s 20/25 kg Toistot 

Sikatesti viivajuoksu 45 s Matka 5 m 

Kestävyys   

Kestävyyssukkulajuoksu Pituus 20 m 

Kestävyyssukkulajuoksu Aika 1 s 

Kestävyyssukkulajuoksu Maksimisyke 1/min 

Kestävyyssukkulajuoksu, intervallitesti taso 1 Pituus 20 m 

Kestävyyssukkulajuoksu, intervallitesti taso 1 Aika 1 s 

Kestävyyssukkulajuoksu, intervallitesti taso 1 Maksimisyke 1/min 

Kestävyyssukkulajuoksu, intervallitesti taso 2 Pituus 20 m 

Kestävyyssukkulajuoksu, intervallitesti taso 2 Aika 1 s 

Kestävyyssukkulajuoksu, intervallitesti taso 2 Maksimisyke 1/min 

Cooperin testi Matka 10 m 
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Cooperin testi Maksimisyke 1/min 

1000 m testijuoksu Aika 0,1 s 

3000 m testijuoksu Aika 0,1 s 

Conconi Matka 10 m 

Conconi Loppunopeus 0,1 km/h 

Conconi Maksimisyke 1/min 

Conconi Nopeus sykkeen taitekohdassa 0,1 km/h 

Conconi Syke sykkeen taitekohdassa 1/min 

Epäsuora maksimitesti polkupyörä Maksimiteho 1 W 

Epäsuora maksimitesti polkupyörä Maksimiteho 0,1 W/kg 

Epäsuora maksimitesti polkupyörä Maksimisyke 1/min 

Epäsuora maksimitesti polkupyörä Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Maksimiaika 1 s 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Maksiminopeus 0,1 km/h 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Maksimisyke 1/min 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Anaerobinen kynnysaika 1 s/km 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Anaerobinen kynnysnopeus 0,1 km/h 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Aerobinen kynnysaika 1 s/km 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Aerobinen kynnysnopeus 0,1 km/h 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Tasotesti 5-7x1000 m juoksu Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Maksimiaika 1 s 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Maksiminopeus 0,1 km/h 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Maksimisyke 1/min 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Anaerobinen kynnysaika 1 s/km 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Anaerobinen kynnysnopeus 0,1 km/h 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Aerobinen kynnysaika 1 s/km 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Aerobinen kynnysnopeus 0,1 km/h 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Tasotesti 5-9x200 m uinti Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti juoksu Maksimisuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti juoksu VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti juoksu VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti juoksu Maksiminopeus 1 s/km 

Suora kestävyystesti juoksu Maksiminopeus 0,1 km/h 

Suora kestävyystesti juoksu Maksimisyke 1/min 

Suora kestävyystesti juoksu Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti juoksu Anaerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti juoksu Anaerobinen kynnyssuoritus 1 % 
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Suora kestävyystesti juoksu AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti juoksu AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti juoksu Anaerobinen kynnysnopeus 1 s/km 

Suora kestävyystesti juoksu Anaerobinen kynnysnopeus 0,1 km/h 

Suora kestävyystesti juoksu Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti juoksu Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti juoksu Aerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti juoksu Aerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti juoksu AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti juoksu AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti juoksu Aerobinen kynnysnopeus 1 s/km 

Suora kestävyystesti juoksu Aerobinen kynnysnopeus 0,1 km/h 

Suora kestävyystesti juoksu Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti juoksu Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti sauvakävely Maksimisuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Maksimisyke 1/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti sauvakävely Anaerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Anaerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti sauvakävely AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti sauvakävely Aerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Aerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti sauvakävely AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti sauvakävely Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti wassu Maksimisuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti wassu VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti wassu VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti wassu Maksimisyke 1/min 

Suora kestävyystesti wassu Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti wassu Anaerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti wassu Anaerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti wassu AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti wassu AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti wassu Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti wassu Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti wassu Aerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti wassu Aerobinen kynnyssuoritus 1 % 



 

 88 

 

   
 

Suora kestävyystesti wassu AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti wassu AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti wassu Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti wassu Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Maksimisuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Maksimisyke 1/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Anaerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Anaerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti tasatyöntö AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Aerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Aerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti tasatyöntö AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti tasatyöntö Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Maksimisuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Maksimisyke 1/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Anaerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Anaerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti vuorohiihto AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Aerobinen kynnyssuoritus 1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Aerobinen kynnyssuoritus 1 % 

Suora kestävyystesti vuorohiihto AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti vuorohiihto Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti polkupyörä Maksimiteho 1 W 

Suora kestävyystesti polkupyörä Maksimiteho 0,1 W/kg 

Suora kestävyystesti polkupyörä VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä Maksimisyke 1/min 



 

 89 

 

   
 

Suora kestävyystesti polkupyörä Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti polkupyörä Anaerobinen kynnysteho 1 W 

Suora kestävyystesti polkupyörä Anaerobinen kynnysteho 0,1 W/kg 

Suora kestävyystesti polkupyörä Anaerobinen kynnysteho 1 % 

Suora kestävyystesti polkupyörä AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti polkupyörä Aerobinen kynnysteho 1 W 

Suora kestävyystesti polkupyörä Aerobinen kynnysteho 0,1 W/kg 

Suora kestävyystesti polkupyörä Aerobinen kynnysteho 1 % 

Suora kestävyystesti polkupyörä AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti polkupyörä Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti soutu Maksimiteho 1 W 

Suora kestävyystesti soutu Maksimiteho 0,1 W/kg 

Suora kestävyystesti soutu VO2max 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti soutu VO2max 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti soutu Maksimisyke 1/min 

Suora kestävyystesti soutu Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti soutu Anaerobinen kynnysteho 1 W 

Suora kestävyystesti soutu Anaerobinen kynnysteho 0,1 W/kg 

Suora kestävyystesti soutu Anaerobinen kynnysteho 1 % 

Suora kestävyystesti soutu AnK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti soutu AnK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti soutu Anaerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti soutu Anaerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Suora kestävyystesti soutu Aerobinen kynnysteho 1 W 

Suora kestävyystesti soutu Aerobinen kynnysteho 0,1 W/kg 

Suora kestävyystesti soutu Aerobinen kynnysteho 1 % 

Suora kestävyystesti soutu AerK VO2 0,01 l/min 

Suora kestävyystesti soutu AerK VO2 0,1 ml/kg/min 

Suora kestävyystesti soutu Aerobinen kynnyssyke 1/min 

Suora kestävyystesti soutu Aerobinen kynnyslaktaatti 0,1 mmol/l 

Submax. testi juoksu 1. 1000 m Nopeus 0,1 km/h 

Submax. testi juoksu 1. 1000 m Syke 1/min 

Submax. testi juoksu 1. 1000 m Laktaatti 0,1 mmol/l 

Submax. testi juoksu 2. 1000 m Nopeus 0,1 km/h 

Submax. testi juoksu 2. 1000 m Syke 1/min 

Submax. testi juoksu 2. 1000 m Laktaatti 0,1 mmol/l 

Submax. testi juoksu 3. 1000 m Nopeus 0,1 km/h 

Submax. testi juoksu 3. 1000 m Syke 1/min 

Submax. testi juoksu 3. 1000 m Laktaatti 0,1 mmol/l 
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Submax. testi juoksu 4. 1000 m Nopeus 0,1 km/h 

Submax. testi juoksu 4. 1000 m Syke 1/min 

Submax. testi juoksu 4. 1000 m Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, miehet 1. 4 min (13,5 km/h – 2 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, miehet 1. 4 min (13,5 km/h – 2 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, miehet 1. 4 min (13,5 km/h – 2 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, miehet 2. 4 min (13,5 km/h – 4 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, miehet 2. 4 min (13,5 km/h – 4 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, miehet 2. 4 min (13,5 km/h – 4 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, miehet 3. 4 min (13,5 km/h – 7 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, miehet 3. 4 min (13,5 km/h – 7 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, miehet 3. 4 min (13,5 km/h – 7 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, miehet 4. 4 min (13,5 km/h – 9 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, miehet 4. 4 min (13,5 km/h – 9 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, miehet 4. 4 min (13,5 km/h – 9 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, miehet 5. 4 min (13,5 km/h – 11 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, miehet 5. 4 min (13,5 km/h – 11 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, miehet 5. 4 min (13,5 km/h – 11 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 1. 4 min (11,7 km/h – 2 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 1. 4 min (11,7 km/h – 2 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 1. 4 min (11,7 km/h – 2 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 2. 4 min (11,7 km/h – 4 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 2. 4 min (11,7 km/h – 4 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 2. 4 min (11,7 km/h – 4 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 3. 4 min (11,7 km/h – 7 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 3. 4 min (11,7 km/h – 7 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 3. 4 min (11,7 km/h – 7 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 4. 4 min (11,7 km/h – 9 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 4. 4 min (11,7 km/h – 9 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 4. 4 min (11,7 km/h – 9 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 5. 4 min (11,7 km/h – 11 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 5. 4 min (11,7 km/h – 11 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, naiset/pojat 5. 4 min (11,7 km/h – 11 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, tytöt 1. 4 min (10,0 km/h – 2 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, tytöt 1. 4 min (10,0 km/h – 2 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, tytöt 1. 4 min (10,0 km/h – 2 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, tytöt 2. 4 min (10,0 km/h – 4 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, tytöt 2. 4 min (10,0 km/h – 4 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, tytöt 2. 4 min (10,0 km/h – 4 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, tytöt 3. 4 min (10,0 km/h – 7 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, tytöt 3. 4 min (10,0 km/h – 7 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, tytöt 3. 4 min (10,0 km/h – 7 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Pikkumattotesti, tytöt 4. 4 min (10,0 km/h – 9 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, tytöt 4. 4 min (10,0 km/h – 9 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, tytöt 4. 4 min (10,0 km/h – 9 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 
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Pikkumattotesti, tytöt 5. 4 min (10,0 km/h – 11 %) RPE (0-10) 

Pikkumattotesti, tytöt 5. 4 min (10,0 km/h – 11 %) Syke 1/min 

Pikkumattotesti, tytöt 5. 4 min (10,0 km/h – 11 %) Laktaatti 0,1 mmol/l 

Nopeuskestävyys   

MART ratajuoksu Maksimiaika 150 m 0,1 s 

MART ratajuoksu Maksiminopeus 0,01 m/s 

MART ratajuoksu Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

MART ratajuoksu Nopeus 13 mM 0,01 m/s 

MART ratajuoksu Nopeus 10 mM 0,01 m/s 

MART ratajuoksu Nopeus 7 mM 0,01 m/s 

MART ratajuoksu Nopeus 5 mM 0,01 m/s 

MART ratajuoksu Nopeus 3 mM 0,01 m/s 

MART ratajuoksu Väsyminen 0,1 % 

MART juoksumatto Maksiminopeus 0,01 m/s 

MART juoksumatto Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

MART juoksumatto Nopeus 13 mM 0,01 m/s 

MART juoksumatto Nopeus 10 mM 0,01 m/s 

MART juoksumatto Nopeus 7 mM 0,01 m/s 

MART juoksumatto Nopeus 5 mM 0,01 m/s 

MART juoksumatto Nopeus 3 mM 0,01 m/s 

MART juoksumatto Väsyminen 0,1 % 

MACT polkupyörä Maksimiteho 1 W 

MACT polkupyörä Maksimiteho 0,1 W/kg 

MACT polkupyörä Maksimilaktaatti 0,1 mmol/l 

MACT polkupyörä Teho 13 mM 1 W 

MACT polkupyörä Teho 10 mM 1 W 

MACT polkupyörä Teho 7 mM 1 W 

MACT polkupyörä Teho 5 mM 1 W 

MACT polkupyörä Teho 3 mM 1 W 

MACT polkupyörä Väsyminen 0,1 % 

Wingate testi Maksimiteho 1 W 

Wingate testi Maksimiteho 0,1 W/kg 

Wingate testi Keskiteho 1 W 

Wingate testi Keskiteho 0,1 W/kg 

Wingate testi Väsyminen 0,1 % 

Hyppelytesti 30 s Korkein 15 s teho 0,1 W/kg 

Hyppelytesti 30 s Keskiteho 0,1 W/kg 

Hyppelytesti 30 s Väsyminen 0,1 % 

Hyppelytesti 60 s Korkein 15 s teho 0,1 W/kg 

Hyppelytesti 60 s Keskiteho 0,1 W/kg 

Hyppelytesti 60 s Väsyminen 0,1 % 

Liikkuvuus   

Haaraistunnassa eteentaivutus Etäisyys 1 cm 

Pitkittäisspagaatti  

Lapakääntö Etäisyys 5 cm 
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Valakyykky  

  

Taito   

Taitokilpailu, jalkapallo – yhteensä Aika 0,1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – syöttötesti Aika 0,1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – pujottelu Aika 0,1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – kuljetus-keskitys Aika 0,1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – kuljetus-laukaus Aika 0,1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – ponnauttelu Aika 1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – puskeminen Aika 0,1 s 

Taitokilpailu, jalkapallo – pituuspotku Aika 1 s 

Ketteryys   

Kasijuoksu jalkapallo Aika 0,01 s 
 

 

 


