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Huippu-urheilun johtamisen selkiyttäminen nousi selkeästi esille liikuntapoliittisen selonteon 
rakentamisessa ja kuulemisissa. Selonteon sivulla 39 todetaan: 
 
”Suomessa ei vahvaan kansalaisyhteiskuntaan nojaavana maana voi olla valtiojohtoista huippu-
urheilujärjestelmää. Valtion liikuntaneuvoston vuonna 2017 toteuttaman huippu-urheilun ulkoisen 
arvioinnin mukaan Suomessa toimitaan monella tapaa tehottomasti järjestöjohtoisen ja 
valtiojohtoisen mallin välimaastossa. Arvioinnin mukaan on kriittisen tärkeää määritellä pikaisesti, 
kuka johtaa suomalaisen huippu-urheilun kokonaisuutta, millä strategialla ja työnjaolla se tapahtuu 
ja mistä resurssit tulevat. Raportin mukaan strategiaa on tehtävä kirkkaammaksi ja siitä johdettuja 
käytännön tavoitteita on yksinkertaistettava. Tavoitteiden täytyy olla kaikille selkeitä, mitattavia ja 
aikaan sidottuja, jotta tarvittava ohjausvaikutus on mahdollinen. Tämän ulkoisen arvioinnin pohjalta 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen olympiakomitea käynnistivät vuonna 2017 prosessin, 
jonka seurauksena allekirjoitettiin 14.12.2017 osapuolten yhteisesti hyväksymä tavoiteasiakirja, 
jossa suomalaisen huippu-urheilun toimijoiden roolit ja vastuut selkeytettiin ja määriteltiin. 
Tavoiteasiakirjan mukaan Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö johtaa huippu-
urheiluverkostoa. Asiakirjassa on myös sovittu seurantamenettelystä. Suomalaisen huippu-
urheilujärjestelmän selkiyttämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Olympiakomitean 
on edelleen jatkettava työtä suomalaisen huippu-urheilun johtamisjärjestelmän ja työnjaon 
selkiyttämiseksi osapuolten 14.12.2017 allekirjoittaman tavoiteasiakirjan pohjalta siten, että hyvää 
hallintotapaa noudattaen huippu-urheilun johtamisvastuu (valta, vastuu ja resurssikysymykset) on 
selkeästi yhdellä taholla, Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköllä.” 

 
Edelleen selonteossa todetaan sivulla 40, että ”Jatkossa on tarvittaessa tutkittava nykyisen 
lainsäädännön uudistamisen tarve ja arvioitava erillisen huippu-urheilulain tarpeellisuus”. Nyt 
käynnissä on tämä työ, missä arvioidaan, edistäisikö huippu-urheilulaki huippu-urheilumenestystä 
tukevaa johtamista. 
 
Suomen Olympiakomitea lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien valtioneuvoston 
selontekoa liikuntapolitiikasta (VNS 6/2018 vp). Olympiakomitea ehdotti lausunnossa yhtenä 
tulevalla hallituskaudella toteuttavana toimena huippu-urheilun tukemisen, jonka yhtenä 
toimenpiteenä on johtamisen selkeyttäminen.  
 
Edelleen Olympiakomitea totesi lausunnossaan, että ”Johtamisen selkiyttäminen tarkoittaa OKM:n 
ja Suomen Olympiakomitean välisen työnjaon selventämistä. Nyt toiminnan johtaminen ja vastuu on 
Olympiakomiteassa, mutta resurssiohjaus hajautettuna ministeriön ja Olympiakomitean välille. 
Huippu-urheilumenestys edellyttää, että johto ja resurssit ovat samassa paikassa. Nykyisen kaltainen 
välimalli ei käytännön kokemusten ja kansainvälisten esimerkkien perusteella ole paras mahdollinen 
huippu-urheilumenestyksen tekijä.” 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2018.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/02/975ff5ab-sivistysvaliokunta-liikuntapoliittinen-selonteko-huippu-urheilu-300119.pdf

