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Taustaa
Strategia on tehty yhteistyössä Olympiakomitean 
jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa vuoden 
2019 aikana. Strategia kertoo liikunta- ja urheiluyhteisön 
tahtotilan ja huomioi yhteiskunnan muutosvoimat.

Strategia luo perustan Olympiakomitean toiminnalle 
sekä antaa suuntaviivat liikunta- ja urheiluyhteisön eri 
toimijoiden omalle ja yhteiselle tekemiselle.

Strategiatyön lähtökohtana on ollut liikuntapoliittiseen 
selontekoon kirjattujen lisäresurssien toteutuminen ja 
valtion muun rahoituksen pysyminen vähintään 
nykyisellä tasolla sekä yksityisen rahoituksen kasvu.
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1. MUUTOSVOIMAT



Kaupungistuminen
Kaupungistumiseen kytkeytyy laaja yhteiskunnallinen muutos: 
kaupunkilainen elämäntapa, vaurastuminen ja eriarvoistuminen, 
kuluttaja-asenteen vahvistuminen sekä entistä monimuotoisempi 
kansainvälinen vuorovaikutus. Perinteiset yhteisöt kuten kylä- ja 
perheyhteisöt heikkenevät. Elämäntapa kannustaa entistä 
harvemmin fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunnan ja urheilun on 
luotava uutta yhteisöllistä toimintaa yhdenvertaisesti, toimittava 
entistä ammattimaisemmin ja onnistuttava kilpailussa ihmisten 
vapaa-ajasta.
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Digitalisaatio
Digitalisaatio muuttaa toimintatapojamme. Siinä korostuvat 
vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen nopeus, helppous sekä 
kansainvälisyys. Tietoa on helpompi tuottaa, kerätä ja käsitellä. 
Liikunnassa ja urheilussa digitalisaatio mahdollistaa yksilötasolla 
hyvinvoinnin ja suorituskyvyn mittaamisen sekä kehittämisen. 
Järjestelmätasolla on isot mahdollisuudet tiedolla johtamisessa ja 
ilmiöiden ymmärtämisessä. Kysymyksiä herättävät tietoon liittyvä 
turva ja oikeudet.

Muutosvoimat
MAHDOLLISUUKSIA LIIKUNNALLE JA URHEILULLE



Kilpailukyky
Kansainvälinen kilpailu huippu-urheilussa kiristyy, 
ja lajivalikoima on muutoksessa. Huippu-urheilu 
kaupallistuu, viihteellistyy ja ammattimaistuu. 
Myös länsimaissa huippu-urheilumenestys 
nähdään tärkeänä maakuvan rakentajana ja siihen 
ollaan valmiita investoimaan. Suomalainen 
huippu-urheilumenestys vaatii lisää resursseja, 
osaamista ja rohkeita valintoja. Teknologiaa ja 
tietoa on hyödynnettävä nykyistä laajemmin.
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Vastuullisuus
Ihmiset odottavat, että organisaatiot ja yhteisöt 
toimivat vastuullisesti ja ovat mukana ratkaisemassa 
kestävän kehityksen ongelmia. Organisaatiolla on 
mahdollisuus vaikuttaa omaa välitöntä toimintaansa 
laajempiin kysymyksiin. Liikunnassa ja urheilussa 
vastuullisuus on otettava huomioon kaikessa 
toiminnassa. Tämä kannustaa yhä useampia 
osallistumaan ja seuraamaan. Lisäksi voimme olla 
osa suurten ongelmien kestävää ratkaisua.

Muutosvoimat
MAHDOLLISUUKSIA LIIKUNNALLE JA URHEILULLE

Z-sukupolvi
Z-sukupolveksi kutsutaan 1990-luvun puolivälin 
jälkeen syntynyttä sukupolvea. He ja heidän lapsensa 
määrittelevät tarpeet tulevaisuuden toiminnalle. 
Teknologia, jatkuva ja etäisyyksiä ylittävä 
vuorovaikutus sekä uudet elämykset ovat heille 
aiempia sukupolvia luonnollisempia ja 
merkityksellisempiä asioita. Uudet sukupolvet 
odottavat liikunnalta ja urheilulta vastuullisuutta, 
omaehtoisuutta, elämyksiä sekä matalaa kynnystä.



2. LÄHTÖKOHTIA



Jokaisen hyvinvointi: 5,5 miljoonan

välttämätön terveyden edistäjä

Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus: 

yli miljoonan ihmisen kansanliike

Yhteiset elämykset ja inspiraatio: 

suomalaisten suurin yhdistäjä

Yhteisöllinen Suomi, jossa 

jokainen liikkuu riittävästi

Avointa, yhteisöllistä ja

järjestettyä liikuntaa kaikille

Kansainvälisesti 

menestyvä Suomi

4/5:n liikkumattomuus –

yli 3 miljardin euron 

yhteiskunnalliset haitat

Kilpailu vapaa-ajasta – yksinäisyys, syrjäytyminen, 

eriarvoistuminen

Kasvava kilpailu –

menestymättömyys

Liikunnasta ja urheilusta 
elinvoimaa Suomeen

Seura- ja 
järjestötoiminta Huippu-urheilu

Laaja liikuntakulttuuri
Seura- ja järjestötoiminta, kilpa- ja
huippu-urheilu ja muu liikunta

Tarkoitus

Uhka

Mahdollisuus



Olympiakomitean 
työn luonne

Ulkoinen 
kapasiteetti

Sisäinen 
kapasiteetti

Toteuttavaa

Mahdollistavaa

Seura- ja järjestötoiminta
Huippu-urheilu

Laaja liikuntakulttuuri
Seura- ja järjestötoiminta, kilpa- ja

huippu-urheilu ja muu liikunta

Rakennamme jäsenjärjestöjen ja 
Liikunnan aluejärjestöjen kanssa 
edellytyksiä kasvavalle seura- ja 

järjestötoiminnalle ja edistämme 
digitalisaatiota.

Mahdollistamme liikuntayhteisön ja 
sidosryhmien, kuten poliittisten 
päättäjien, kuntien, yritysten ja 

median kanssa liikuntakulttuurin 
elinvoimaa.

Johdamme suomalaista huippu-
urheilua ja autamme huippu-

urheilua menestymään yhdessä 
lajiliittojen ja huippu-

urheiluverkoston kanssa.
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Kansainvälisesti

menestyvä 

urheilumaa, 

jossa yhä 

useampi liikkuu 

enemmän

Yhdessä

Ilolla

Kunnioittavasti

Vastuullisesti

Erinomaisesti

Liikunnasta ja 

urheilusta 

elinvoimaa 

Suomeen



Olympiakomitean strategia 2024:

Tavoitteet

Selkiytämme
huippu-urheilun johtamisen

Kasvatamme liikunnan ja huippu-
urheilun taloudellisia resursseja

Teemme vaikuttavaa viestintää  liikunnan 
ja urheilun arvostuksen lisäämiseksi

Rakennamme laaja-alaista yhteistyötä 
seuratoiminnan edellytyksien kehittämiseksi

Olympiakomitean onnistumisen edellytykset

Digitalisaatio muuttaa urheiluyhteisön 
arjen helpommaksi ja 
kustannustehokkaammaksi

Digitaalisten palveluiden laaja käyttö 
tuottaa laadukasta dataa

Liikunnan ja urheilun päätöksenteko 
perustuu datan hyödyntämiseen

Hyödynnämme ja edistämme digitalisaatiota

Vaikutamme laajan liikuntakulttuurin puolesta

Vahvistamme osaamista

Toimimme vastuullisesti

Seurojen jäsenmäärä 
kasvaa

Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu 
ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen 
urheilijaksi ja liikunnalliseen 
elämäntapaan

Seuratoiminnan työntekijä- ja 
ammattiurheilijamäärät kasvavat 
vapaaehtoisten rinnalla 

Suomalainen 
huippu-urheilu menestyy

Vuoteen 2024 mennessä saavutetaan 
olympialaisista X mitalia + Y pistettä ja 
paralympialaisista X mitalia + Y pistettä

Vuoteen 2024 mennessä sijoitutaan 
joukkuepelien MM-kilpailuissa X kertaa 16 
parhaan joukkoon globaalilajeissa (jalkapallo, 
lentopallo, käsipallo, koripallo) ja Y kertaa 
kolmen parhaan joukkoon ei-globaalilajeissa 
(jääkiekko ja salibandy)

Suomi on Greatest Sporting Nation -vertailussa 
kahdeksan parhaan joukossa asukaslukuun 
suhteutettuna

Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa



4. TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET



Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu 
ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen urheilijaksi ja 
liikunnalliseen elämäntapaan

Seuratoiminnan työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät 
kasvavat vapaaehtoisten rinnalla 

OLYMPIAKOMITEAN KESKEISET TOIMENPIDEKOKONAISUUDET
• Kasvatetaan seurajohtajien, -toimijoiden ja 

-kehittäjien osaamista
• Parannetaan seurojen valmennuksen ja ohjauksen laatua
• Mahdollistetaan harrastaminen koulupäivän yhteydessä
• Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa uusille kohderyhmille 

lapsista aikuisiin
• Luodaan edellytyksiä ammattilaisuuden kasvulle yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen keinoin

MITTARIT
• Jäsenyydet kasvavat vuosittain 2 %
• 800 uutta Tähtiseuraa vuoteen 2024 mennessä
• 3 000 uutta ammattilaista vuoteen 2024 mennessä 

Seuratoiminnan tavoite: 

Seurojen jäsenmäärä kasvaa



Vuoteen 2024 mennessä saavutetaan olympialaisista
X mitalia + Y pistettä ja paralympialaisista
X mitalia + Y pistettä

Vuoteen 2024 mennessä sijoitutaan joukkuepelien
MM-kilpailuissa X kertaa 16 parhaan joukkoon
globaalilajeissa (jalkapallo, lentopallo, käsipallo, koripallo)
ja Y kertaa kolmen parhaan joukkoon ei-globaalilajeissa 
(jääkiekko ja salibandy)

Suomi on Greatest Sporting Nation -vertailussa kahdeksan 
parhaan joukossa asukaslukuun suhteutettuna

Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa

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, TOP16, talenttien määrä
• Resurssit

Huippu-urheilun tavoite: 

Suomalainen huippu-urheilu menestyy
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Digitalisaatio muuttaa urheiluyhteisön arjen 
helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi

Digitaalisten palveluiden laaja käyttö tuottaa laadukasta 
dataa

Liikunnan ja urheilun päätöksenteko perustuu datan 
hyödyntämiseen

OLYMPIAKOMITEAN KESKEISET TOIMENPIDEKOKONAISUUDET
• Digitaalisten palveluiden käyttöönoton 

varmistaminen jäsenjärjestöissä
• Suomisportin kohderyhmäpalvelujen 

käyttöönoton vauhdittaminen 
• Huippu-urheilun tietojärjestelmän rakentaminen

MITTARIT
• Suomisport-käyttäjien määrä 1 milj. vuoteen 2024 mennessä
• Huippu-urheilun tietojärjestelmä on laajassa käytössä

Järjestötoiminnan tavoite: 

Urheiluyhteisö hyödyntää digitalisaatiota



Suomalaiset liikkuvat merkittävästi enemmän ja 
liikkumattomuuden kustannukset vähenevät. Seurat 
liikuttavat ja osallistavat. Kilpa- ja huippu-urheilu yhdistää 
ja motivoi seuratoimintaan. Muulle liikunnalle on hyvät 
yhteiskunnalliset edellytykset. Laaja liikuntakulttuuri on 
kokonaisuus, jossa jokainen osa-alue tukee toisia.

Vastuullinen liikunta ja urheilu yhdistää Suomessa ja 
kansainvälisesti. Luottamus liikuntaan ja urheiluun kasvaa. 
Edellytykset vastuulliselle, yhdistävälle ja yhdenvertaiselle 
liikunnalle ja urheilulle vahvistuvat niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti.

OLYMPIAKOMITEAN KESKEISET 
TOIMENPIDEKOKONAISUUDET
• Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen tietopohjan 

rakentaminen
• Yhteiskunnallinen ohjelmatyö 
• Suhdetoiminta Suomessa ja kansainvälisesti
• Viestintä (yhteiskunnallinen, julkisuus- ja 

vastuullisuusviestintä)

MITTARIT
• Mainetutkimus ja väestökyselyt
• Liikuntatutkimukset
• Valtion liikuntabudjetti ja poliittiset ohjelmat
• Varainhankinta

Tavoite laajassa liikuntakulttuurissa:  

Liikkuminen, yhteisöllisyys ja  
vastuullisuus lisääntyvät 


