
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tutkimus- ja kehittämisstrategia  

Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka  
2020-2024 



 1 

 
1 Toiminnan perusta ................................................................................................................................. 2 

1.1 Missio ............................................................................................................................................... 2 

1.2 Visio .................................................................................................................................................. 2 

1.3 Arvot ................................................................................................................................................ 2 

2 Toimintaympäristö ................................................................................................................................. 3 

2.1 Tutkimusalueet ................................................................................................................................ 3 

2.2 Tutkimusresurssit ............................................................................................................................ 3 

3 Strategiset tavoitteet ............................................................................................................................. 4 

4 Strategian seuranta ................................................................................................................................ 4 

  



 2 

 

1 Toiminnan perusta 
 
 
 
Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka (ODL Liikuntaklinikka) on vastuullinen, laaja-alainen, 
korkeatasoinen tutkimuskeskus, jonka toiminta perustuu Oulun Diakonissalaitoksen (ODL) arvoihin, 
laadukkaaseen perusosaamiseen ja tieteidenväliseen yhteistyöhön. ODL Liikuntaklinikka on vahva 
yhteiskunnallinen vaikuttaja ja osa kansallista ja kansainvälistä tiedeyhteisöä. Laadun jatkuva 
kehittäminen tutkimustoiminnassa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä on keskeinen 
menestystekijä. 
 
ODL Liikuntaklinikan tutkimus- ja kehittämisstrategia pohjautuu ODL säätiön strategiaan ja 
valtakunnallisiin liikuntapoliittisiin linjauksiin. Taustalla on myös kuuden liikuntalääketieteen 
osaamiskeskuksen muodostaman Liikuntalääketiede Suomi –verkoston yhteinen Strateginen 
toimintasuunnitelma liikuntalääketieteen keskusten välisestä tutkimusyhteistyöstä.  
 
ODL Liikuntaklinikka vastaa tutkimus- ja kehittämistoiminnallaan Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntaohjelman ja Suomen hallitusohjelman tavoitteisiin. Niissä korostuvat hyvinvoinnin tukeminen, 
hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, osallisuuden edistäminen, syrjinnän vähentäminen sekä 
elinvoiman edistäminen, joihin pyrimme vahvan arvopohjamme sekä valittujen tutkimus- ja 
kehittämisteemojen kautta.  

1.1 Missio 
 
Tuotamme kansainvälisesti arvostettua liikuntatieteellistä tutkimusta ja siihen perustuvia menetelmiä 
erityisesti pohjoissuomalaisen väestön liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

1.2 Visio 
 
Olemme haluttu, arvostettu, tunnettu toimija ja yhteistyökumppani, jolla on vahva rooli alueen väestön 
liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. 

1.3 Arvot 
 
Tutkimustoimintaamme ohjaavat Oulun Diakonissalaitoksen säätiön arvot: 
  
IHMISLÄHEISYYS 
OIKEUDENMUKAISUUS 
TULOKSELLISUUS 
EDELLÄKÄVIJYYS 
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2 Toimintaympäristö  
 
 
ODL Liikuntaklinikka on pohjoisin Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemista liikuntalääketieteen 
osaamiskeskuksista Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa. Klinikka toimii tiiviissä yhteistyössä eri 
tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, erityisesti Oulun yliopiston kanssa.  
 
Liikuntatieteellisen ja -lääketieteellisen tutkimuksen toimintaympäristö on kansainvälistynyt 
voimakkaasti ja tämä asettaa haasteita toiminnalle strategiakaudella. Kilpailu tutkimusrahoituksesta on 
lisääntynyt, minkä vuoksi tutkimusteemojen fokusoiminen omille vahvuusalueille, tutkimuksen laadun 
varmistaminen ja strateginen verkostoituminen ovat välttämätöntä kilpailussa menestymiselle.  
 
Oulun seudulla on vahva yksilön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden sekä terveydenhuollon 
prosessien kehittämistä edistävä innovaatiokeskittymä, joka mahdollistaa uudenlaisten, liikuntaan 
aktivoivien menetelmien kehittämisen, testaamisen ja tutkimisen.  
 
Liikunta tutkimusteemana on entistäkin ajankohtaisempi, sillä liikunnan merkitys väestön hyvinvoinnille 
tunnustetaan. Päätutkimus- ja kehittämisteemamme vastaavat ajankohtaisiin haasteisiin ja tämä on 
valitsemillemme teemoille mahdollisuus.  

2.1 Tutkimus- ja kehittämisalueet  
 

ODL Liikuntaklinikan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tavoite on tuottaa uutta tietoa ja vaikuttavia ja 
asiakaslähtöisiä menetelmiä ja toimintamalleja erityisesti vähän liikkuvien väestönosien liikkumisen 
lisäämiseen ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääteemat ovat: 
 

 Fyysisesti aktiivisen ja inaktiivisen elämäntavan rakentumiseen vaikuttavat tekijät 
elämänkaaressa 

 Rakennetun ja luonnollisen ympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, terveyteen ja 
hyvinvointiin 

 Fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin  
 Ravitsemuksen yhteys liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin 

 Vaikuttavat elintapaohjausmallit- ja menetelmät 
 

 
Hankkeet toteutetaan Hyvinvointiliikunta elämänkaaressa -ohjelmassa. 

2.2 Tutkimus- ja kehittämisresurssit 
 
Hankkeet toteutetaan pääosin ODL Liikuntaklinikalla monitieteisenä yhteistyönä laajassa verkostossa, 
jossa kumppaneina ovat erityisesti Oulun yliopisto, oppilaitokset, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat.  
Tutkimuksen ja kehittämisen merkittävimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat Opetus- ja 
Kulttuuriministeriö (OKM), ESR  ja yksityiset säätiöt. 
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Tutkijakoulutus koordinoidaan pääosin Oulun yliopiston UniOGS –tutkijakoulun kautta, johon kaikki 
jatko-opiskelijat ilmoittautuvat. Jatko-opiskelijat hakevat aktiivisesti tutkijakoulun tohtoriohjelmien  
avoinna olevia tutkijankoulutuspaikkoja. UniOGS:n ohella jatkokoulutusta järjestetään muun muassa 
lääketieteellisessä tiedekunnassa. Päämääränä on, että koulutettava saavuttaa kyvyn perehtyä 
syvällisesti tutkimusaiheesta jo olemassa olevaan tietoon ja pystyy tieteellistä tutkimusta käyttäen 
hankkimaan aiheesta uutta tietoa, osoittaen siinä sekä aiheen että menetelmien perusteellista hallintaa. 
Jatko-opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat Liikuntaklinikan senioritutkijat yhdessä Oulun yliopiston ja 
muiden yhteistyölaitosten senioritutkijoiden kanssa. 
 
ODL:lla on vahvaa projektiosaamista, mikä mahdollistaa monialaisten ja vaativien tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden hakuprosessit, hankkeitten toteutuksen ja hallinnoinnin. Projektikäsikirja ohjaa 
projektien toteutusta ja varmistaa osaltaan tutkimuksen laadun säilymisen ja kehittymisen. 
 
 
 
 

3 Strategiset tavoitteet vuoteen 2024 saakka  
 
 

1. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme vastaa yhteiskunnassa havaittuihin tarpeisiin ja se on 
profiloitunutta ja korkeatasoista  

 
2. Valittujen tutkimus- ja kehittämisteemojen kannalta verkostoidumme tuloksellisesti  

 
3. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme hyödynnettävyys on suuri 

 
4. Toimimme taloudellisesti kestävällä pohjalla  

 
 

 
 

4 Strategian seuranta 
 
 
 
Seurannan tavoitteena on varmistaa, että tutkimus- ja kehittämistoimintaa kehitetään ja toteutetaan 
strategian mukaisesti. Strategiaan pohjautuva toimintasuunnitelma ja siitä johdetut mittarit laaditaan 
vuosittain. Toteutumista seurataan kuukausittain ODL Liikuntaklinikan vastuutiimissä sekä ODL säätiön 
johtoryhmässä. Sisäistä arviointia toteutetaan vuositertiileittäin ODL Liikuntaklinikan kehittämispäivän 
yhteydessä. ODL Liikuntaklinikan koko henkilökunta osallistuu strategialähtöisten tavoitteiden 
laadintaan, seurantaan ja arviointiin.  Liikuntalääketiede Suomi –verkosto seuraa yhteisen strategian 
toteutumista vuosittain. Ulkopuolista arviointia toteuttavat mm.  OKM sekä muut rahoittajatahot. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan OKM:n ja ODL Liikuntaklinikan välisen tavoiteohjausasiakirjan 
pohjalta ministeriön seuranta-aikataulun mukaisesti. ODL Liikuntaklinikan tutkimustoiminta on mukana 
myös Oulun yliopiston ulkopuolisissa, kansainvälisissä ja kansallisissa arvioinneissa.  
 


