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Kyselyn yhteenveto
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Kaikki vastaajat (KA:2.9, Hajonta:2.64) (Vastauksia:140)
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MISSIO JA ARVOT
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

”Liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen” kiteyttää Olympiakomitean perustehtävän

3,4 %

6,9 %

3,4 %

37,9 %

48,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  mieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.21, Hajonta:1.03) (Vastauksia:58)

5,0 %

6,4 %

3,6 %

38,6 %

46,4 %
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Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.15, Hajonta:1.09) (Vastauksia:140)
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

”Yhdessä, Ilolla, Kunnioittavasti, Vastuullisesti ja Erinomaisesti” kiteyttävät Olympiakomitean arvoperustan

6,9 %

1,7 %

5,2 %

39,7 %

46,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.17, Hajonta:1.08) (Vastauksia:58)

6,4 %

2,9 %

5,7 %

42,1 %

42,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.12, Hajonta:1.08) (Vastauksia:140)



Yhteenveto missiosta ja arvoista

Jokseenkin tai täysin samaa mieltä:

Missio: Jäsenjärjestöt 86,2 % | Kaikki vastaajat 85 %

Arvot: Jäsenjärjestöt 86,3 % | Kaikki vastaajat 85 %
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MUUTOSVOIMAT
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

1. Digitalisaatio

1,7 %

3,4 %

3,4 %

51,7 %

39,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.24, Hajonta:0.82) (Vastauksia:58)

1,4 %

4,3 %

2,1 %

55,0 %

37,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.22, Hajonta:0.8) (Vastauksia:140)
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

2. Kaupungistuminen

3,4 %

0,0 %

3,4 %

32,8 %

60,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.47, Hajonta:0.86) (Vastauksia:58)

2,9 %

0,7 %

3,6 %

34,3 %

58,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenkin er i  mieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.45, Hajonta:0.84) (Vastauksia:140)
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

3. Vastuullisuus

3,4 %

0,0 %

3,4 %

46,6 %

46,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.33, Hajonta:0.84) (Vastauksia:58)

2,9 %

3,6 %

6,4 %

32,9 %

54,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.32, Hajonta:0.95) (Vastauksia:140)
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

4. Kilpailukyky

3,4 %

3,4 %

10,3 %

29,3 %

53,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.26, Hajonta:1.01) (Vastauksia:58)

2,9 %

3,6 %

6,4 %

37,1 %

50,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.28, Hajonta:0.94) (Vastauksia:140)
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat

5. Z-sukupolvi

3,4 %

1,7 %

10,3 %

41,4 %

43,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.19, Hajonta:0.94) (Vastauksia:58)

2,1 %

1,4 %

8,6 %

39,3 %

48,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Täysin er i  m ieltä

Jokseenk in er i  m ieltä

Ei er i  eikä samaa mieltä

Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat (KA:4.31, Hajonta:0.85) (Vastauksia:140)



Yhteenvetoa muutosvoimista

Jokseenkin tai täysin samaa mieltä muutosvoimista:

Digitalisaatio: Jäsenjärjestöt 91,4 % | Kaikki vastaajat 92,1 %

Kaupungistuminen: Jäsenjärjestöt 93,1 % | Kaikki vastaajat 92,9 %

Vastuullisuus: Jäsenjärjestöt 93,2 % | Kaikki vastaajat 87,2 %

Kilpailukyky: Jäsenjärjestöt 82,7 % | Kaikki vastaajat 87,1 %

Z-sukupolvi: Jäsenjärjestöt 84,5 % | Kaikki vastaajat 87,9 %
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Muutosvoimat

Digitalisaatio, kaupungistuminen ja vastuullisuus eivät jaa näkemyksiä 
muutosvoimina ja saavat varauksettoman tuen (yli 90% samaa mieltä tai 
jokseenkin samaa mieltä) 

Kilpailukyky (82,7 %) ja Z-sukupolvi (84,5 %) jakavat aavistuksen näkemyksiä

Kilpailukyky tulisi käsittää laaja-alaisemmin kuin vain huippu-urheiluun liittyvänä 

Z-sukupolvella terveys- ja hyvinvointitietoisuus kasvussa, panostusta omaan hyvinvointiin 
pidetään tärkeänä. Eivät halua sitoutua, näkyy talkoohengen laskun
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YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS
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Olympiakomitean yhteiskunnallinen merkitys
Toimintasuunnitelma 2019: ”Me Olympiakomiteassa teemme työtä sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-
urheilussa. Toimimme jäsenjärjestöjemme tukena ja yhteisenä äänenä sekä verkostojen rakentajana.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on ihmisen hyvä päivä. Millainen se voisi olla liikkuvan lapsen, urheilevan nuoren, liikuntaa kokeilevan aikuisen 
tai kansainväliseen menestykseen tähtäävän urheilijan ja joukkueen elämässä? Haluamme vaikuttaa niihin pieniin ja suuriin asioihin, jotka tekevät 
päivästä paremman.

Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Luomme yhdessä muiden toimijoiden kanssa lapselle ja nuorelle hyvän päivän, jossa 
toteutuvat liike, leikki, monipuolisuus ja -lajisuus sekä terveelliset elämäntavat.

Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön tähtiä. Tähtitaivaalla jokainen voi päivittäin liikkua ja urheilla omalla tasollaan ja kohti tavoitteitaan. Entistä 
laajemmalla yhteistyöllä suomalaiset seurat vahvistavat asemaansa koko kansan yhteisöinä, joihin jokainen on tervetullut.

Huippu-urheilu tiivistää isot asiat lyhyeen tuokioon: kamppailun, takaiskut, taipumattomuuden, voittamisen, pettymyksen, sankaruuden. Huippu-
urheilijat inspiroivat ja tarjoavat unohtumattomia elämyksiä.

Työskentelemme sen eteen, että mahdollisimman monella huippu-urheilijalla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäinen valmentautuminen 
ja toimintaympäristö. Kasvatamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa suomalaisen huippu-urheilun kansainvälistä menestystä, osaamista ja 
arvostusta.

Sitoudumme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisen, monikulttuurisen sekä eettisesti kestävän liikuntakulttuurin
lähtökohdista.

Toimimme paremman päivän puolesta, jotta suomalaiset voivat hyvin ja yltävät parhaimpaansa.”

Haluamme nyt löytää sellaisen sanoituksen, joka lähtee liikunnan ja urheilun olemuksesta sekä kertoo, minkä eteen Olympiakomitea tekee 
työtä ja millainen sen pitäisi olla.  Mitä asioita ja arvoja Olympiakomitean toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen pitäisi mielestänne 
kiteyttää?



Yhteiskunnallisen merkityksen vastaukset

Avoimia vastauksia saatiin 85 kpl, jotka voidaan jäsentää seuraaviin otsikoihin vastauksen 
pääsisällön mukaan:

Arvolähtöinen (21)

Liikunta (16)

Vaikuttaja (13)

Keskusjärjestö (12)

Yhteiskunnallinen merkitys (4)

Tutkimus (4)

Huippu-urheilu (4)

Seuratoiminta (2)

Ei muutosta nykyiseen sanoitukseen (9)
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Olympiakomitean yhteiskunnallinen merkitys kyselyn näkökulmasta

YHTEISÖLLISYYS

IDENTITEETTI

HYVINVOINTI

TERVEYS

INSPIRAATIO
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LIIKUNTA SEURATOIMINTA HUIPPU-URHEILU



SEURATOIMINTA
Suomalaisen seuratoiminnan tavoitteet 2020-luvulle
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

On erittäin hyvä, että laatusertifiointia lähdettiin tarjoamaan muullekin kuin 
lasten ja nuorten toimintaan.

Ohjelma tarjoaa hyvät työkalut seurojen kehittämiseen ja siitä voi rakentua 
merkittävä liikunnan ja seuratoiminnan brändi. 

Ohjelman kehitystyössä on hyvä muistaa seurojen erilaisuus ja se, että kynnys 
aloittaa prosessia ei synny liian korkeaksi.

On myös erittäin hyvä, että kaikki seurat voivat käyttää Tähtiseura-työkaluja 
oman toimintansa kehittämiseen, vaikka eivät itse sertifikaattia hakisikaan.

On olemassa paljon pieniä seuroja, joille Tähtiseura-ohjelma on liian laaja. 
Näille pitää luoda oman näköinen ohjelma, jossa ei ole liikaa hallintoa.
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Kaikki lapset ovat valmiiksi kouluissa ja koulut ovat lähellä koteja, helppo malli 
toteuttaa matalankynnyksen liikuntaa. Kouluissa tapahtuva kerhotoiminta 
mahdollistaa myös yhteiset illan perheen kanssa ja vähentää kuljetustarpeita.

Ajatus toiminnalla on erittäin hyvä. Käytännössä lajit ovat tässä hieman 
erilaisessa asemassa. Esim. uintiurheilun seurojen toiminta on riippuvainen 
uimahalleista, mikä tuo omat haasteensa tällaisen kerhotoiminnan 
järjestämiseen. Sen vuoksi tällä hetkellä montaakaan uimaseuraa ei ole 
toiminnassa mukana.

Tämä on erittäin tärkeä teema, jota pitää ehdottomasti edistää.
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Aluejärjestöt ovat tärkeitä, koska heillä on sen tietyn maantieteellisen alueen 
tuntemus pitkältä ajalta. Näemme, että Olympiakomitean rooli on juuri 
yhteisten valtakunnallisten palvelujen kehittäminen, jotta aluejärjestöjen 
palvelut olisivat samassa linjassa eri puolella Suomea.

Seuratoiminnan elinvoiman ja jatkuvuuden mahdollistaa laadukas ja moderni 
toiminta. Tässä tarkoituksessa seurojen hyvää hallintoa tulisi edistää ja 
vahvistaa. 

Toiminnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta olisi syytä arvioida tarkemmin, 
samoin kuin keskinäistä työnjakoa toimijoiden kesken.



31.5.2019 26

Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Olympiakomitealla on ollut ja tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli lasten 
ja nuorten liikunnan ja urheilun kehitystyön tukemisessa. Erityisesti aiempina 
vuosina tehdyt tutkimukset ja selvitykset liittyen lasten ja nuorten urheilun 
laatutekijöihin ja urheilijaksi kasvamiseen ovat olleet hyviä suunnannäyttäjiä 
myös liiton (seurojen) lasten ja nuorten toiminnan kehittämis- ja 
suunnittelutyössä.

OK:n tehtävä on koota toimijat yhteen ja auttaa asettamaan yhteiset 
suuntaviivat lajirajoista riippumatta. 

Edelliseen liittyen on roolitus eri tahojen kanssa tärkeää: OK-Aluejärjestöt-
lajiliitot

Varsinaiset jäsenet - yhteenveto
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Aikuisten harrasteliikunta kaipaa kehittämistä. Harraste- ja terveysliikunnalle on 
suuri kysyntä, mutta palvelutarjonta on vähäistä.

Aikuisliikunnan toimijat lajiliitoissa tarvitsevat tukea ja työkaluja 
kehittämistyöhön ja seurojen kanssa työskentelyyn. 

Lasten ja nuorten tukeminen OK:n toimesta on selvä asia, mutta aikuisten 
liikunnan ja urheilun kehitystyön tukeminen pitää arvioida suhteessa moniin 
muihin toimijoihin (yritykset, kunnat ja kaupungit, lajin omat tuotteet). Mitä 
lisäarvoa OK tuo tälle markkinalle?
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Osaamisen panostaminen on välttämätöntä toiminnan kehittymiselle. Yhteiset 
tavoitteet ja toimintamallit esim. lajiliittojen kanssa tärkeitä jotta hyödynnetään 
optimaalisesti resurssit.

OK:n rooli valmentajien osaamisessa tulee olla koordinoiva ja linjaava eli 
keskeistä on huolehtia yhteistyöstä ja hyvien toimintamallien jakamisesta esim. 
valmennusosaamisen verkoston kautta ja yhteisistä linjauksista esim. 
suomalainen valmennusosaamisen mallista ja sen leviämisestä. 

Monella liitolla tämä kärkiasia, yhteistyö OK-liitto-seura.
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Suomisport on tärkeä alusta kehittää digitaalisia työkaluja, mutta osalla liitoista 
on vuosien varrella syntynyt omat toimivat ratkaisut ja ne pitäisi saada 
integroitua Suomisporttiin. 

Keskitetysti tehdyt ratkaisut saadaan paremmin päivitettyä ja ylläpidettyä kun 
ne ovat suuremmassa mittakaavassa toteutettuja. Tämä mahdollistaa myös 
paremman eri lajiliittojen tarpeita palvelevan yhteisen kehittämistyön. Yhteiset 
työkalut vähentävät päällekkäisyyttä ja mahdollistavat toiminnan yli lajirajojen

Helppokäyttöisyys, joustavuus, käytettävyys sekä edullisuus esille. Kaikkien 
lajien alusta joka joustavasti voisi palvella liittoja. Esim. talousjärjestelmät, 
jäsenrekisteri ja tietovarannot yhteen
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Olympiakomitealla mahdollisuus näkyä ja vaikuttaa näissä asioissa. Keskustelu 
seuratoiminnan merkityksestä yhteiskunnassa, elinvoimaisuudesta sekä roolista 
muuttuvassa toimintaympäristössä 

Tämä on Olympiakomitean keskeisin tehtävä ja Olympiakomitean tulisi 
panostaa vahvasti urheilun ja seuratoiminnan edunvalvontaan sekä myös 
vaikuttaa vahvasti siihen, että seuratoiminnan taloudelliset edellytykset 
turvataan. Viimeiset vuosikymmenet ovat kaventaneet seuratoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia ja byrokratian määrä on lisääntynyt.

Olympiakomitea on liikunta- ja urheilujärjestöjen "yhteinen ääni". Tässä 
äänessä tulisi kuulua huippu-urheilun ja seuratoiminnan lisäksi myös sote-
järjestöjen paikallisyhdistysten ja soveltavan liikunnan viestit.
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Varsinaiset jäsenet Kaikki vastaajat
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Yhteiset viestintäkampanjat ja -toimenpiteet ovat tärkeitä, ja niillä on painoarvoa 
huomattavasti enemmän kuin sillä, että jokainen toimija viestii saman suuntaista asiaa 
hieman eri tavoin. 

Yleinen seurojen toimintaedellytysten vahvistamista tukeva viestintä ja kampanjointi 
tarvitsee OK:lta oleellisesti nykyistä aktiivisemman ja vaikuttavamman roolin. Viestintä
tulee tehdä suunnitelmallisesti lajien kanssa yhdessä.

Olympiakomitea kokoaa liikunta- ja urheilujärjestöjen yhteistä ääntä myös 
viestinnällisesti.

Ei ole olympiakomitean ydintoimintaa, vaan tehtävänä täytyy olla enemmin 
yleisohjeistusta aluejärjestöille ja liitoille. 
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10. Tee ehdotus seuratoiminnan tavoitteista ja mittareista 2020-luvulle. Mitä 
haluamme yhdessä saavuttaa eri osa-alueilla ja miten yhteisen 
kehittämistyön vaikutuksia arvioidaan? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Yleisenä tavoitteena nykyinen Seuratoiminnan yhteinen lupaus on mielestämme edelleen oikeaan osuva ja 
hyvä. Nykytavoitteista seuratoiminnassa harrastavien määrän lisääminen ja yhteisöllisyyden kasvu ovat 
luonnollisesti tärkeitä myös 2020 -luvulla. Koulupäivän osana/jatkeena tapahtuva liikkuminen voi tarjota 
hienoja mahdollisuuksia tulevaisuudessa, seuratoiminnan pitäisi pysyä mukana tässä muutoksessa ja osata 
linkittää seura- ja koulujen toiminta paremmin yhteen. Osaamisen, yhteisen linjan ja työkalujen tarjoaminen 
seuroille yhdenvertaisen, helpon, iloisen ja yhteisöllisen harrastamisen takaamisessa on myös oleellinen 
tavoite kilpailussa muiden ajanvietemahdollisuuksien kanssa

Lisää seuratoimintaan osallistuvia, ammattilaisia seuroihin vapaaehtoisten tueksi ja osaamisen lisäämiseksi. 
Lisää Lasten liike – iltapäivätoimintaa ja koulutettuja valmentajia erityisesti lasten ja nuorten toimintaan

Seurajohtaminen on tärkeä painopistealue: tavoitteena on moderni ja innostava johtaminen

Mittaamisen osalta Suomisport palvelu voinee tarjota pitkään kaivattua faktoja suomalaisesta 
harrastamisesta, ainakin määrien osalta. Laadun mittaaminen on aina vaikeampaa, mutta toisaalta jos 
harrastajamäärät kasvavat on jotain suomalaisessa urheilukentässä tehty oikein.

Mål: fördubbla antalet deltagare till 2030
Mätare: vilken typ av föreningar har vi, medlemsantal och deltagare i olika evenemang
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11.  Mitkä ovat mielestäsi seuratoiminnan yleiset menestystekijät? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Seura toimii ja menestyy, jos sen hallinto ja talous on hyvin hoidettu. Se on 
pohja, jolle on hyvä rakentaa. Toiminnan läpinäkyvyys, tasa-arvoisuus ja 
yhdenvertaisuus luovat hyvän ilmapiirin harrastaa. Valmentajien, ohjaajien ja 
seuratoimijoiden kouluttautuminen lisää toiminnan laatua.

Seuralla tulee olla selkeä tarkoitus ja arvot, sekä kunnianhimoinen visio, jota 
kohti mennään vastuullisesti. Ja vastuuta tulee jakaa. Yhdessä olemme
enemmän.

Ihmisten innostaminen mukaan toimintaan sekä hyvä organisointi ja 
johtaminen, jonka avulla on mahdollista löytää erilaisille ihmisille mielekäs rooli 
seuratoiminnassa.

Lajiosaaminen, yhteisöllisyys, reilu peli, hyvä hallinto, läpinäkyvyys
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12. Mitä odotuksia ja tarpeita teillä on Olympiakomitean roolille ja 
toimenpiteille seuratoiminnan edistämisessä
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Toivomme, että Olympiakomitea jatkaa viestintää, tiedottamista ja kouluttamista 
seuratoiminnan osa-alueella. Odotamme, että Suomisportia kehitetään edelleen ja 
käytössä olevia osioita viimeistellään toimivammiksi.

Olympiakomitea toimii lajiyhteistyön mahdollistaja ja asioiden koordinoijana. Selkeä
koordinaatio, että kaikki eivät tee kaikkea.

Lajiliittona oleellisinta on helposti oman lajin seuratoiminnan kehittämiseen sopivat 
työkalut, verkostot ja toimintaa tehostavat & faktoja tulevaisuudessa tarjoavat 
digitaaliset alustat ja työkalut. Näitä jo nykyisellään tarjolla paljon ja erinomaista työtä 
tehty niiden suhteen. Rooli ei ole helppo, tarjonta on sovitettava laajaan kenttään ja 
monin paikoin ehkä ristiriitaisiinkin odotuksiin. Keskittämällä voimat olennaisimpiin ja 
kriittisimpiin osa-alueisiin voi Olympiakomitea kuitenkin luoda selvää ja tuntuvaa 
lisäarvoa kaikille meille lajeille ja liikkujille.
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13. Vapaa sana seuratoiminnasta 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Edelleen peruselementti suomalaisessa liikuntaelämässä. Tulee kehittyä, jotta 
säilyy elinvoimaisena

Seuratoiminta elää murrosta ja seurojen todella tulisi miettiä tulevaisuuttaan 
enemmän kuin välttämättä tällä hetkellä tekevät.

Seuratoiminnan roolia yhteiskunnan kansalaistoiminnan kulmakivenä tulee 
vahvistaa. 

Seuroissa on uskomattoman suuri määrä vapaaehtoistoimintaa. Näitä arjen 
sankareita on hyvä muistaa ja kannustaa.



HUIPPU-URHEILU
Suomalaisen huippu-urheilun menestystavoitteet 2020-luvulle



KITEYTYS

Menestystavoitteiden asettaminen on tärkeää (90%)

Olympialajien ohella menestystavoitteiden määrittämisessä pitää huomioida 
myös muut lajit (50%)

Menestystavoitteiden ohella pitää olla myös muita (laadullisia) tavoitteita (80%)
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1. Suomalaisen huippu-urheilun menestystavoitteiden määrittäminen 2020-luvulle on tärkeää
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VARSINAISET JÄSENET KAIKKI
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URHEILUAKATEMIAT JA VALMENNUSKESKUKSET

YHTEENVETO:
Noin 90% vastanneista täysin 
tai jokseenkin samaa mieltä

1. Suomalaisen huippu-urheilun menestystavoitteiden määrittäminen 2020-luvulle 
on tärkeää
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2. Tehkää ehdotus huippu-urheilun menestystavoitteista 2020 -luvulle 



Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Olympia- ja paralympiamitalien määrä
Eri lajien arvokisamitalit (myös Ei-olympialajit)
Lajien kansainvälinen menestys (huomioidaan myös seurajoukkueiden osallistuminen / 
menestys), huomioiden myös lajin koko/kattavuus koko maailmassa.

Enemmän mitaleja ja pistesijoja sekä joukkuelajien osallistumisia kuin aikaisemmin

Vaikka huippu-urheilun tukia jaettaessa joudutaan tekemään priorisointeja, pitäisi
nähdäksemme menestystavoitteissa kuitenkin jollain muotoa näkyä huippu-urheilun
laajempi kirjo, ei ainoastaan Olympiamenestys.

Maailman top 8 urheilumaa väkilukuun suhteutettuna.

Ilman selkeitä tavoitteita toimintaa ei voi johtaa.

Jokaisen lajin pitäisi tehdä oma realistinen tavoitteensa ja siitä johtaa OK:n tavoite. 
Muuten menee sanahelinän puolelle. Pitäisi olla myös muita tavoitteita kuin
Olympialaisiin liittyviä. Kaikki arvokisat (MM, EM) pitäisi huomioida.

Realistiset saavuttaa

31.5.2019 51



3. Menestystavoitteiden lisäksi on tärkeää määrittää myös muita huippu-urheilun tavoitteita 
2020-luvulle
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VARSINAISET JÄSENET KAIKKI



3. Menestystavoitteiden lisäksi on tärkeää määrittää myös muita huippu-urheilun 
tavoitteita 2020-luvulle
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URHEILUAKATEMIAT JA VALMENNUSKESKUKSET

YHTEENVETO:
Noin 80% vastanneista täysin 
tai jokseenkin samaa mieltä



4. Ehdotuksia huippu-urheilun muista tavoitteista 2020-luvulle
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Suomalaisen valmennuslinjan luominen

Panos-tavoitteita voisi olla myös, esim valmentajakoulutusten tai koulutettujen valmentajien
lukumäärän osalta, tai olosuhteiden osalta.

Laadulliset tavoitteet, mahdollisuudet harjoitella niin, että menestystä on mahdollista
saavuttaa. Huippu-urheilun asema Suomessa ja huippu-urheilun rahoitus.

Osaamisen varmistaminen (mm. laadukas ja ajantasainen koulutus, kv yhteistyö esim. 
valmennuksessa) ja kansainvälisen viitekehyksen kehityksessä mukana pysyminen kunkin lajin
osalta ovat tärkeitä tavoitteita 2020-luvulle mentäessä.

Huippu-urheilun arvostus kansan ja päättäjien keskuudessa
Huippu-urheilijan uran arvostaminen työurana

Huippu-urheilun työllistämät urheilijat, valmentajat, laji- ja seurajohtajat

Tavoitteita arvostukseen ja taloudelliseen tukeen

Ammattivalmentajien lukumäärän kasvu

Urheilijat ovat aiempaa laajemmin ammattimaisessa valmennuksessa ja paremmissa
toimintaympäristöissä. Urheilijan kaksoisura
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5. Mitä asioita pitää huomioida huippu-urheilun menestys- ja muiden
tavoitteiden määrittämisessä? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Jonkinlainen yhdenvertaisuus yksilö- ja joukkuelajien kriteerien kesken
Tasa-arvo miehet / naiset

Tulee olla laajempi pohja koko menestykseen, ei liian kapea kärki. Jos on resurssipula, niin silloin
vähiä varoja ei saa eikä voi kohdentaa vain terävään kärkeen. Kaikki turha byrokratia ja 
organisaatioiden päällekkäisyys tulee purkaa. Resurssit tulee kohdentaa pelkästään itse liikkeeseen.

Potentiaalit menestyjät, käytettävissä olevat resurssit.

Muistetaan pitää urheilijat keskiössä ja kuullaan heidän tarpeet ja toiveet sekä tavoitteet. 
“Urheilujohtajien” ristiinnaulitseminen saavuttamattomista tavoitteista pitäisi olla mennyttä aikaa. 
Tämän kulttuurin muuttamiseen pyrkiminen olisi tärkeää viestinnällisestikin, joskin vaikeaa, sillä se 
on juuri se mikä tällä hetkellä ”myy”.

Mitattavuus, konkreettisuus ja objektiivinen seuranta.

Kattava nykytilannekartoitus harjoitteluolosuhteista, tulevista urheilijoista ja asiantuntija-arvio
näiden realistista kehittämismahdollisuuksista. Toiminnan tukemisessa pitää pystyä katsomaan
ainakin kahden olympiadin päähän, koska urheilijoiden kasvattaminen vie aikaa. Jopa isoissa lajeissa
on viime kädessä kyse yksilöistä, joten jokaisiin olympialaisiin ei välttämättä saada menestyjiä. Jos 
panokset ovat aina vain seuraavissa olympialaisissa harjoitteluolosuhteiden ketju katkeaa helposti
rahoituksen tyssätessä.

Valmennusosaamisen jakaminen on keskiössä. Laadukas, ammattimainen valmennusosaaminen

Valmentajien toimintaedellytykset
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6. Kuinka laajasti, tai erikseen, tavoitteen asettelussa tulee huomioida eri
lajiryhmät (olympiayksilölajit, paralympialajit, joukkuepelit, ei-olympialajit)? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Lajin tulee itse asettaa omat tavoitteet, jotka perustuu lajien arvopohjaan (mikä on esim. 
ammunnan, soudun, purjehduksen, jääkiekon, jalkapallon, koripallon jne arvopohja – miten
lajit tavoittaa isot massat)

Pitää huomioida erilajiryhmät, huomioitava myös lajin koko/kattavuus koko maailmassa.

Mahdollisimman laajasti liikunnan harrastamisen alkuvaiheissa. Lasten ja nuorten motoriset ja 
kognitiiviset kyvyt ja taidot kehittyvät parhaiten monilajisuudessa ja monipuolisessa
harrastamisessa

Mikään järjestelmä ei ole aukoton.  Tämän hetkinen tilanne ei ole tasa-arvoinen, mutta ei siitä
ikinä sellaista tulekkaan.

Olympiakomitean alaisuuteen kuuluu nämä kaikki, joten niitä tulee käsitellä myös
kokonaisuutena. Samalla kuitenkin yllä esitetty ryhmäjako on perusteltu ryhmittely.

Kaikille lajeille tulee asettaa selkeät vuosittaiset ja pitemmän ajanjakson selkeät ja mitattavat
tavoitteet.

Priorisoiden, kaikessa ei voi pieni maa olla huipulla.

Tulee huomioida selvästi nykyistä laajemmin/paremmin muutkin kuin Olympialajit. 
Joukkuepelit pitää huomioida erikseen jo niiden vaikuttavuudenkin takia. Tavoitteissa tulee
huomioida myös lajin harrastamisen laajuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys.
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7. Miten taataan laadukkaat valmentautumisprosessit? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Osaamisen kautta. Korkeampi vaatimustaso nostaa aina arvostusta – Osaamista on monen
tasoista ja siksi osaaminen suunnattava kohderyhmäkohtaisesti. 

Priorisointi, ammattimaisuus, resurssien kokoaminen sopivankokoisiin valmennuskeskuksiin.

Lajiliitoissa, joissa paras lajituntemus, johtavat lajinsa valmennusta. Jos liitossa ei riitä tietämys
niin OK tarjoaa asiantuntemusta esim. KIHU

Keskittämisen ratkaisut ja ydinosaajien osaamisen kehittäminen ja tukeminen keskiössä. 
Oikeaan suuntaan siis menty jo pidemmän aikaa, lisää kaasua vaan. 

Keskitämällä ja luomalla enemmän lajien välistä yhteistyötä. Luomalla yhteistyötä muiden
maiden kanssa. Yhdistämällä resursseja eri lajien tai eri maiden välillä.

Riittävä rahoitus, oikeat olosuhteet ja sopiva ihmisresurssi

Valmentajien palkkatuki on olennainen osa sitä, että pienemmät lajiliitot voivat hyödyntää
päätoimisia valmentajia. Ammattivalmentajien verkoston kehittäminen ja yhteistyön kautta
oppimisen edistäminen.

Urheilurahoituksen on lisäännyttävä. Valmentajakoulutuksen tason nosto, oppia
ulkomailta/lajin muista huippumaista.

Rahalla suuri merkitys. Keskittäminen lienee tehokkain tapa.
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8. Miten taataan kansainvälisesti kilpailukykyisten toimintaympäristöjen
(urheiluakatemiat, valmennuskeskukset, seurat, kv-ympäristöt) ratkaisut? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Valmennusta tulee keskittää sinne missä on urheilijoita ja synnyttää olosuhteita.

Taloudellisen tuen allokoinnilla. Rahoitus, rahoitus!

Keskittämisen ratkaisut avainasemassa vrt valmennuskeskukset ja urheiluakatemiat. 
Lajien tulee keskittää omaa toimintaa ja resursseja niihin, vain yhdessä tekemällä ja 
priorisoimalla voidaan pärjätä

Yhdistämällä voimia. Valitaan vain muutamia paikkoja ja keskitetään toimintaa sinne. 
Olympiakomitea voisi lajiliittojen kanssa luoda KV-harjoittelupaikkoja, jolloin
leirityksessä voitaisiin käyttää samoja tukitoimia.

Koulutuksella ja riittävällä rahoituksella ja tavoiteasettelulla.

Rahaa, fasiliteetit ja ammattilaiset toimijat

Koulun ja huippu- urheilun yhdistäminen,  Varusmiespalveluksen ja huippu-urheilun
yhdistäminen

Luotetaan asiantuntijoihin. Verrataan ratkaisuja ulkomaisiin menestyviin keskuksiin.
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9. Miten taataan osallistuvan asiantuntijatoiminnan ratkaisut? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Laittamalla asiantuntijat kentälle lajien avuksi

Tuodaan asiantuntijatoiminta ensisijaisesti osaksi urheilijan arkea,ts. rakennetaan malli jossa
asiantuntijaverkosto on tarjolla urheilijan tarpeiden mukaan. Asiantuntijatoiminnan
organisointia on hyvä selkeyttää, nyt OK, akatemiat ja lajiliitot toimivat tällä hetkellä osittain
päällekkäin. Akatemiatoiminnan malli on ollut selkeä ja tuloksellinen - olisiko syytä fokusoida
toimintoja entistä enemmän nniiden kautta?

Keskittämisen kautta tarjolla luontainen tapa keskittää asiantuntijatoiminta, josta jo enää pieni
askel osallistuvaan asiantuntijatoimintaan. 

Valittujen lajien tukeminen siten, että asiantuntijuus tulee lajien toimintaan mahdollisimman
lähelle käytäntöä. Aktiivinen vuorovaikutus asiantuntijoiden ja lajien kesken, jotta tiedetään
mitä uusia mahdollisuuksia on olemassa

Hyvällä ja suunitelmallisella rekrytoinnilla. Kokonaiskuvan on oltava selkeä ja toimenkuvien
rittävän spesifejä. Yhteistyön toimivuus johdon tehtävä.

Ohjaamalla lisää resursseja toimintaympäristöjen osallistuvaan asiantuntijatoimintaan ja 
kohdennetaan se oikein. Voisiko yli lajirajojen yleistasolla tehdä enemmän yhdessä, 
samanaikaisia toimenpiteitä asioissa, jotka ovat kaikille yhteisiä.

Luodaan asiantuntijoille puitteet itsensä toteuttamiseen. Varmistetaan, että he ovat riittävän
motivoituneita. Tehdään yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa.
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10. Miten taataan osaamisen kehittäminen? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Vaatimustaso ja jatkuva kouluttautuminen ja sen seuranta, kansainvälinen benchmarking.

Lajien välisellä yhteistyöllä ja suomalaisen mallin kehittämisellä yhteistyössä kentällä olevien
asiantuntijoiden kanssa.

Laadukas koulutusjärjestelmä

Määritellään osaaminen riittävän laajasti. Suomessa on perinteisesti kiinnittetty huomiota
melko hyvin valmennusosaamiseen ja nykyään myös jossain määrin asiantuntijapalveluiden
substanssiosaamiseen. Menestyksen kannalta on kriittistä kiinnittää huomiota kuitenkin myös
esim. johtamis- ja organisointiosaamiseen

Osaamisen kehittäminen pitää olla hallinnoitu yhden tahon toimesta - luoda yhteiset
osaamisalueet. Olympiakomitea voisi luoda enemmän kohtaamisia eri lajien ja osaajien välille.

Laadukkaalla koulutuksella ja oikealla rekrytoinnilla. Poikkitieteellisyys on varmaankin
aivansana.

Ammatikseen työtä tekevien valmentajien ja toimijoiden kautta

Osaaminen täytyy viedä päättäväisesti rakenteisiin. Parhaiden valmentajien ja tietotaitajien
tulee jakaa osaamistaan säännöllisesti ja suunnitellusti muille. Vuorovaikutusalustojen
rakentaminen, edellyttäminen ja kannustaminen.
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11. Miten taataan muut mahdollistajat? 
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Taloudellisten resurssien lisääminen ja kohdistaminen lienee avain- ja 
ikuisuuskysymys. Sen osalta on tehty viime aikoina hyviä uusia avauksia
esimerkiksi budjettirahoituksen avaamisen suuntaan.

Aktiivinen dialogi eri tasoilla ja tahoilla toimivien kanssa.

Kaksoisuran kehittäminen oppilaitosten kanssa niin, että toiminta on huippu-
urheilijalle entistä vaivattomampaa. Eikä saa olla sattumasta kiinni, miten
huippu-urheilijaan suhtaudutaan oppilaitoksessa.

Rahalla

Luottamushenkilöiden lajiasiantuntijuuden lisääminen

Yhteistyöllä ja priorisoinnilla.

Ottamalla eri tahojen resurssit mukaan yhteiseen tekemiseen.

Positiivisuuden lisääminen urheilun ympärillä.
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12. Vapaa sana huippu-urheilusta
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Varsinaiset jäsenet - yhteenveto

Huippu-urheilulla on monia merkityksiä paitsi urheilijalle myös katsojille, suomalaisille ja koko yhteiskunnalle. 
Kuten liikunnan arvostusta yleensä myös huippu-urheilun asemaa ja arvostusta tulisi vahvistaa, niin että em. 
näkyisi myös taloudellisesti, urheilun saamat tuet, urheilijaeläkkeet

Akatemia- ja valmennuskeskusmallit toimivat arjessa, niihin panosta ja prioriteettiä. Nuorten urheilijoiden tuki
nousussa aikuisten huipulle vaatii lisää fokusta. Keskittäminen ja resurssien kohdentaminen on ollut hyvä linja ja 
tuonut selkeyttä, jatketaan sitä.

Tarvitsemme selkeitä linjauksia resurssien keskittämiseksi ja realistisia pitkäjänteisiä tavoitteita. Osaamisen ja 
valmentajien työn arvostamisen tulee olla isossa roolissa seuraavina vuosina.

OK:n huippu-urheilu-yksikkö on täynnä mahtavia ammattilaisia jotka tekevät tärkeää työtä kovalla
ammattiosaamisella. Ja palvelevat hyvin lajiliittoja. Mutta OK:n rooli huippu-urheilutoiminnassa kaipaa vielä
mielestämme kirkastamista

Kulttuuri on kansakunnan tapa ilmentää olemassaoloaan. Jos urheilussa ei ole urheilukulttuuria, miten voi olla 
menestyviä urheilijoita? Toivomme, että suomalaisen liikunnan ja urheilun panostuksia ohjataan siten, että
valmentaminen ja valmentautuminen saadaan voimakkaammin osaksi koulujärjestelmää. 

Kaikessa huippu-urheilun menestykseen tähtäävässä toiminnassa pitää päästä siihen, että olemme
kansainvälisessä vertailussa kilpailukykyisiä ja mahdollisimman monella sektorilla myös edelläkävijöiden
joukossa.

Paljon tekemistä edessä ja urheilijoiden tulee myös edesauttaa prosessia eikä huudella välihuutoja esim
rahoituksesta tai valinnoista

Haastavaa on, tsemppiä vaan :)
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