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Kyselyn yhteenveto

58 virallista jäsenjärjestövastausta (67,4 %)

140 vastausta kaikkiaan
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Valt ion l i ikuntaneuvosto

OKM l i ikunnan vastuualue

Li ikunnan Aluejär jestö

Urhei luakatemia

Valmennuskeskus

Muu

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
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Jokseenk in samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

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

Varsinaisten jäsenten virall iset kannat (Kaikki vastaajat) 
(KA:4.17, Hajonta:1.08) (Vastauksia:58)
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Kaikki vastaajat (KA:4.12, Hajonta:1.08) (Vastauksia:140)
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MUUTOSVOIMAT



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 laskuna

→ Esitys: kiinnitetään vahvan tuen saaneet muutosvoiman strategian 
päivittämisessä huomioitaviksi 
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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 tarkastelu

Arvolähtöinen (21)

Liikunta (16)

Vaikuttaja (13)

Keskusjärjestö (12)

Yhteiskunnallinen merkitys (4)

Tutkimus (4)

Huippu-urheilu (4)

Seuratoiminta (2)

Ei muutosta (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



Olympiakomitean rooli – kyselyn kärkikaksikko

Muiden kysymysten jakauma vaihtoehdoissa ”Jokseenkin samaa mieltä – Täysin samaa mieltä” oli välillä 70-87% 
(Valmennusosaaminen, digitaalisuus – Suomisport, viestintä, Tähtiseura, aikuisten harrastaminen seuroissa)

Kiteytys: Kyselyssä esitetyt asiat Olympiakomitean roolista ja tehtävistä ovat oikeansuuntaisia.  
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Seuratoiminnan toimintaedellytykset Lasten liikunta ja urheilu



Seuratoiminnan yhteiset tavoitteet ja mittarit (avoin kysymys nro 10)

Kolmen kärki

Lisää osallistujia seuratoimintaan

Lisää ammattilaisia seuroihin vapaaehtoisten rinnalle ja tueksi

Kehittyvää johtamista ja hyvää hallintoa
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Esimerkkejä näkökulmista:

”Mål: fördubbla antalet deltagare till 2030”

”Osaamisen, yhteisen linjan ja työkalujen tarjoaminen seuroille yhdenvertaisen, helpon, iloisen ja yhteisöllisen harrastamisen 
takaamisessa on oleellinen tavoite kilpailussa muiden ajanvietemahdollisuuksien kanssa”

”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”



Seuratoiminnan kasvupotentiaali

5 vuotta 100 vuotta

Seuratoimintaan 
osallistuvat

Koko 
väestö

Ikäluokat

Lisää liikettä ja yhteisöllisyyttä

Seuratoiminnan laatu ja 
toimintaedellytykset 

2017: 13% yli 14 v - 800 000
(Vapaaehtoistyö – 330 000)

2017: 60% alle 14 v - 400 000

”Miljoona uutta osallistujaa 
2030 mennessä”



Keskusteltavat kysymykset
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https://www.mentimeter.com/s/ac9414bc874c4bb5c5c450b44877646d/7a4f1ce91a9d/edit

Kysymys 1:  Lisää osallistujia seuratoimintaan – miten ja missä kohderyhmissä 
on suurin potentiaali?

Kysymys 2: Lisää ammattilaisia seuratoimintaan – miten ja mitä tekemään?

https://www.mentimeter.com/s/ac9414bc874c4bb5c5c450b44877646d/7a4f1ce91a9d/edit


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



2. Ehdotuksia huippu-urheilun menestystavoitteiksi 2020-luvulle

Huomioitava olympialajien lisäksi myös muut lajit  – noin 50 % vastanneista

Nykyiset tavoitteet ok  – vain noin 10 % vastanneista

Yksittäisiä, mm:

Sijoitus maiden joukossa suhteutettuna väkilukuun

Tavoitteet pitää olla realistisia saavuttaa

Lajikohtaiset tavoitteet

Toimintatapoihin, osaamiseen, kehittymiseen, resursseihin liittyviä tavoitteita
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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

Huippu-urheilun ammattilaisten/osaajien (valmentajat, muut toimijat) määrä ja 
osaaminen

Urheilijoiden/pelaajien määrä

Huippu-urheilun arvostus/kiinnostus/näkyvyys

Huippu-urheilun resurssien kasvu

Valmentautumisen laadun parantaminen

Laadukkaat toimintaympäristöt

Johtamisjärjestelmä kuntoon

Urheilijan polku, urheilijan kaksoisura..
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Keskusteltavat kysymykset

Kysymys 1: Parhaat parhaiden kanssa parhaissa olosuhteissa on valinta. Miten 
tämä valinta on kirjoitettu oman lajisi strategiaan TAI miten se tulisi sinne 
kirjoittaa?

Kysymys 2: Menestystavoitteiden lisäksi tarvitaan myös muita laatua ja 
toimintaa kuvaavia tavoitteita. Mitkä kaksi tällaista tavoitetta ovat huippu-
urheilun kannalta tärkeimmät?

4.6.2019 25

https://www.mentimeter.com/s/ac9414bc874c4bb5c5c450b44877646d/7a4f1ce91a9d/edit

https://www.mentimeter.com/s/ac9414bc874c4bb5c5c450b44877646d/7a4f1ce91a9d/edit
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AIKATAULU JA SEURAAVAT ASKELEET



JR 26.-
27.8.

Aikataulu ja osallistaminen
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Strategiatyöpaja ja 
kevätkokous 22.5.

- Kyselyn tulokset
- Tavoitelinjauksia
- Missio
- Arvot

Strategiatyöpaja ja 
syyskokous 23.11.

- Päivitetyn 
strategian 
hyväksyminen

TJ-INFO 
7.5.

Hallitus 
23.-24.8.

JR 25.-26.3

Hallitus 
24.4.

Henkilöstö 
5.6.

Henkilöstö 
10.9.

KYSELY 1 (15.4.-10.5.)

Henkilöstö 
4.4.

TJ-INFO 
18.9.

JR 12.6.

Hallitus 
29.10.

Hallitus
5.2.

JR 8.5.

Henkilöstö 
16.5.

KYSELY 2 (syyskuu)

Jäsenet, liikunnan aluejärjestöt ja verkostot

Seuratoiminnan verkostotapaamiset

Huippu-urheilun verkostotapaamiset

Liikunnallisen elämäntavan 
verkostotapaamiset

Liikunnan aluejärjestöt


