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Menestys?

- Kasvua
- Kehittymistä
- Päämäärään pyrkimistä
- Onnistumisia
- Itsensä ja muiden voittamista
- Tuloksia
- Hyvää oloa
- Onnellisuutta 
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Olympiakomitean onnistumisen edellytykset

Kasvatamme huippu-
urheilun resursseja ja 

selkiytämme johtamisen

Kehitämme 
seuratoiminnan 

johtamista 
ja laatua

Parannamme 
urheiluyhteisön 

kyvykkyyttä hyödyntää 
digitalisaatiota

Kasvatamme 
taloudellisia 
resursseja

Vahvistamme tunnettuutta ja 
vaikutamme liikuntakulttuurin 

puolesta

Vahvistamme 
urheiluyhteisön osaamista 

ja yhteistyötä

Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen strategia 2024:

Tavoitteet
Seurojen jäsenmäärä 

kasvaa

Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu 
ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa urheilijaksi 
kasvamisen ja liikunnallisen 
elämäntavan omaksumisen

Seuratoiminnan työntekijä- ja 
ammattiurheilijamäärät kasvavat 
vapaaehtoisten rinnalla 

Suomalainen 
huippu-urheilu menestyy

Saavutamme olympialaisista X mitalia + 
Y pistettä ja paralympialaisista 
X mitalia + Y pistettä

Saavutamme joukkuepeleistä X sijoitusta TOP16 
globaalilajeissa (jalkapallo, lentopallo, käsipallo, 
koripallo), Y sijoitusta TOP3 ei-globaalilajeissa 
(jääkiekko ja salibandy) ja X mitalia MM-tasolla

Olemme Greatest Sporting Nation -vertailussa 
kahdeksan parhaan joukossa asukaslukuun 
suhteutettuna

Ammattilaisuus kasvaa huippu-urheilussa

Urheiluyhteisö hyödyntää 
digitalisaatiota

Digitalisaatio muuttaa urheiluyhteisön 
arjen helpommaksi ja 
kustannustehokkaammaksi

Digitaalisten palveluiden laaja käyttö 
tuottaa laadukasta dataa

Liikunnan ja urheilun päätöksenteko 
perustuu datan hyödyntämiseen

Vaikutamme laajan liikuntakulttuurin puolesta
ja toimimme vastuullisesti



Saavutamme 2024 mennessä olympialaisista 
X mitalia + Y pistettä ja paralympialaisista 
X mitalia + Y pistettä

Saavutamme 2024 mennessä joukkuepeleistä 
X sijoitusta TOP16 globaalilajeissa (jalkapallo, lentopallo, 
käsipallo, koripallo), Y sijoitusta TOP3 ei-globaalilajeissa 
(jääkiekko ja salibandy) ja X mitalia MM-tasolla

Olemme Greatest Sporting Nation vertailussa kahdeksan 
parhaan joukossa asukaslukuun suhteutettuna

Ammattilaisuus kasvaa huippu-urheilussa

OLYMPIAKOMITEAN KESKEISET TOIMENPIDEKOKONAISUUDET
• Kärkiurheilijoiden ja –joukkueiden valmentautumisen laadun 

varmistaminen
• Ammattilaisuuden lisääminen ja laadun kehittäminen 

valituissa urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa
• Menestymisen ja huippu-urheilijaksi kasvun tukeminen
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen resurssien saamiseksi 

kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle

MITTARIT
• Menestysseuranta (mitalit, pistesijat, Greatest Sporting

Nation -sijoitus) 
• Ammattilaisten määrä
• TOP3, TOP8, talenttien määrä
• Resurssit

Huippu-urheilun tavoite: 

Suomalainen huippu-urheilu menestyy



Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä 
päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa 

oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja 
joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan 

valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston tavoite



Kaksoisura on suomalaisen urheilun arvovalinta

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen 
tekemistä

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy 
yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelu-
tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi.

Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-
uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. 

Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki 
urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.





Kaksoisura valintavaiheessa

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana 
kehittymistä



Kaksoisura huippuvaiheessa

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilu-uran 
aikana urheilutuloksen tekemistä

Urheilu ensimmäisenä ammattina

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Urheilun ja muun työn yhdistäminen



Kaksoisura urheilu-uran päättyessä

Urheilu-uran tulee tukea hallittua urasiirtymää



19.9.2019 11



19.9.2019 12

"Tätä en olekaan 
koskaan yrittänyt, 
joten luulen, että se 
ihan varmasti 
onnistuu."
-Peppi Pitkätossu


