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7. Strategia 2024 – Huippu-
urheilun menestystavoitteet 
2021-2024



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
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Olympiakomitean strategia 2024:
Tavoitteet

Selkiytämme
huippu-urheilun johtamisen

Kasvatamme liikunnan ja urheilun 
yhteiskunnallista ja taloudellista 

merkitystä

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

Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa

Saavutamme olympialaisista 10 mitalia + 20 
pistesijaa ja paralympialaisista 10 mitalia + 15 
pistesijaa. Pelaamme säännöllisesti jääkiekon ja 
salibandyn MM-mitaleista ja globaalien 
joukkuepelien (jalkapallo, lentopallo, käsipallo, 
koripallo) EM- ja MM-lopputurnauksissa.

Suomi on laaja-alaisissa huippu-
urheiluvertailuissa (GSN/WRCES) maailman 20 
parhaan valtion joukossa sekä kärkimaita 
asukaslukuun suhteutettuna
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TAVOITE 1
Ammattilaisuus huippu-

urheilussa kasvaa



TAVOITE 2TAVOITE 2

Vuoteen 2024 mennessä saavutetaan:

Olympialaisista 10 mitalia + 20 pistesijaa 
Paralympialaisista 10 mitalia + 15 pistesijaa
Pelaamme säännöllisesti jääkiekon ja salibandyn MM-mitaleista 
ja globaalien joukkuepelien (jalkapallo, koripallo, käsipallo, lentopallo) EM- ja MM-lopputurnauksissa



TAVOITE 3

Suomi on laaja-alaisissa huippu-
urheiluvertailuissa (GSN/WRCES) 
vuosittain maailman 20 parhaan maan joukossa 
absoluuttisessa vertailussa 

ja

maailman 10 parhaan maan joukossa 
asukaslukuun suhteutetussa vertailussa.


