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KORONAPANDEMIATILANNE
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Koronapandemiatilanne

Valtioneuvosto on antanut tänään (26.1.2021) periaatepäätöksen hybridistrategian 
toimintasuunnitelman täydentämisen puoltamisesta. Toimintasuunnitelman tavoitteena on torjua 
epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen.

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia 
nopeammin. Virusmuunnos voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja 
vaarantaa vakavasti terveydenhuollon toimintakyvyn, kun sairastuneiden määrä kasvaa. Riski siihen, 
että epidemiatilanne äkillisesti huononee koko maassa, on huomattava.

Toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvataan kolme toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja 
erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi.



Koronapandemiatilanne

Taso 1: Nykyisen rajoitustason ylläpito ja kaikkien leviämisvaiheen toimenpiteiden toteuttaminen 
leviämisvaiheessa olevilla alueilla

Rajoitukset alueilla suositellaan pidettäväksi vähintään nykyisellään, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja 
sen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvioida.

Kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla on perusteltua ottaa käyttöön täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen 
toimenpiteet epidemian nopean kiihtymisen estämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi maksimaalinen 
etätyösuositus, laajin maskisuositus, julkisten tilojen sulkeminen ja etäopetus toisella asteella ja 
korkeakouluissa.



Koronapandemiatilanne

Taso 2: Leviämisvaiheen toimenpiteiden määräaikaisen ja laajamittaisen käyttöönoton ohjaus

Leviämisvaiheen suositukset ja toimenpiteet otetaan laajamittaiseen käyttöön, jos epidemia kiihtyy nopeasti tai 
virusmuunnosta löytyy alueellisesti ja määrällisesti lisääntyvästi niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii 
välittömiä toimenpiteitä. Tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien väheneminen koko maassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueita ottamaan toimenpiteet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
lausunnon perusteella. Toimien on oltava välttämättömiä ja alueellisesti oikeasuhtaisia.

Koko maassa otetaan käyttöön maksimaalinen etätyösuositus ja laajin maskisuositus sekä alueelliset toimenpiteet.

Lisätoimenpiteinä voidaan pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää sekä tehostaa 
tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen noudattamisen valvontaa.

Lisäksi voidaan myös harkita peruskoulujen yläluokkien lähiopetuksen ja vastaavan ikäisten lasten ryhmämuotoisen 
harrastustoiminnan määräaikaista keskeyttämistä. Ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia, tulisi päättää 
tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista (”aikuiset ensin” –periaate).

Lisätoimenpiteiden mukaisia suosituksia voitaisiin soveltaa joko valtakunnallisesti tai erikseen määritellyillä alueilla.



Koronapandemiatilanne

Taso 3: Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto

Poikkeusolot ja eriasteiset liikkumisrajoitukset voidaan ottaa käyttöön vain, jos edelliset toimenpiteet eivät 
riitä ja terveydenhuollon kantokyky ylittyy. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide.



Koronapandemiatilanne

Korona-avustusta urheiluseuroille

Avustuksen tavoitteena on lievittää koronapandemian seuralle aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Hakuaika päättyy 13. 
helmikuuta.

Avustuksen kohteena on lasten ja nuorten tavoitteellinen, kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävä toiminta urheiluseuroissa.

Avustusta voi saada koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, 
tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin ja tappioihin.

Urheiluseurat voivat hakea avustusta koronapandemian aiheuttamien kustannusten ja tappioiden kattamiseen aikavälillä 
1.6. 2020-31.1.2021.

”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun”:

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/


AJANKOHTAISTA
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Ajankohtaista

Puheenjohtajan ja johtavan toimihenkilön osoitteiden muutokset 
satu.himberg@olympiakomitea.fi

mailto:satu.himberg@olympiakomitea.fi


Valtionavustuskäytäntöjen 
yhdenmukaistaminen
Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija 

mikko.lehtonen@vm.fi | Twitter: Mige_Lehtonen

Toiminnanjohtajien aamu 27.1.2021 | Olympiakomitea 



Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja 
digitalisointi 
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TEHOKKUUS LÄPINÄKYVYYS YHDENMUKAISUUSVAIKUTTAVUUS

Valtionavustustoiminnan tulee olla 
yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja 
kohdennettua. Kerättävän tiedon ja 
rahoitetun toiminnan tuloksista 
saadun informaation avulla voidaan 
selvittää valtionavustuksille 
asetettujen tavoitteiden 
täyttymistä ja kohdentaa 
valtionavustuksia entistä paremmin 
yhteiskunnallisten päämäärien 
edistämiseen. 

Valtionavustusten hakeminen ja 
myöntäminen on aiempaa 
selkeämpää ja sujuvampaa.
Valtionavustustoiminnassa otetaan 
käyttöön uusia yhteisiä 
toimintatapoja ja hyödynnetään 
tuloksia toiminnan johtamisessa, 
kehittämisessä ja suuntaamisessa.

Tavoitteena on 
valtionavustustoiminnan 
läpinäkyvyyden ja 
avoimuuden lisääminen. 
Valtionavustuksiin liittyvä 
tieto yhdenmukaistuu ja sen 
avoimuus ja hyödynnettävyys 
lisääntyvät.

Valtionavustustoiminnan 
menettelytavat ovat selkeät ja 
valtionavustusprosessit ovat 
yhdenmukaiset. 
Valtionavustustoiminnassa 
noudatetaan hyvää 
hallintotapaa.

Tavoitteet

Tavoitteiden 
kuvaukset



Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 
(2019)

Järjestöille jaettavien avustusten sekä 
valtionapujen käytäntöjä eri 
hallinnonaloilla selvitetään ja soveltuvin 
osin yhdenmukaistetaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
(rahapelituotoista) jakamien avustusten 
ehtojen ja toimintatapojen uudistaminen 
vuoden 2021 avustusten hakuun 
mennessä. 

Kansalaisyhteiskunnan resurssien 
vahvistamiseksi selvitetään mahdollisuutta 
tukea kansalaisjärjestöjen varainhankinnan 
kehittämistä.

Valmistellaan tarpeelliset esitykset 
nuorisolain tarkistamiseksi tavoitteena 
erityisesti avustusprosessien 
sujuvoittaminen.
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Lausuntopyyntö 
valtionavustushankkeessa 
toimivan järjestöjaoston 
väliraportista

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja 
järjestöjaoston väliraportista alustavine 
ehdotuksineen ja selvityksen kohteineen 
31.1.2021 mennessä.

Lausuntopyyntö VM212:00/2018 
VN/10384/2019

Tiedote 16.12.2020

Järjestöjaosto kokoaa varsinaiset 
ehdotukset toteutussuunnitelmineen 
loppuraportiksi, joka julkaistaan keväällä 
2021. 
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b6599751-63ec-4b6a-b206-6982fe3f2524&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-selvittaa-yhdenmukaisia-valtionavustuskaytantoja


Järjestöjaosto on 
selvittänyt, miten 
rahapelituotoista 
valtionavustuksia 
yhdistyksille myöntävien 
ministeriöiden 
valtionavustuskäytäntöjä 
voitaisiin yhdenmukaistaa.

1. Valtionavustustoiminnan uutta 
toimintamallia koskevat ehdotukset

2. Ministeriöitä 
valtionapuviranomaisina koskevat 
ehdotukset

3. Yhdistyksiä hakijaryhmänä koskevat 
ehdotukset
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Digitaaliset 
palvelut

Valtionavustus-
toiminnan uusi 
toimintamalli

Verkoston 
yhteistyömalli

Toimijat

Vaikuttavuus

Viestintä ja 
valmennukset

Talous-
raportointi

Tietojen 
julkaiseminen ja 

käyttö

Hakujen 
julkaiseminen ja 

asiointi

Avustusten 
käsittely ja 

hallinta



Uutta toimintamallia koskevat ehdotukset 

Rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät 
ministeriöt yhdenmukaistaisivat 
valtionavustusprosessejaan tarvittavine 
tietoineen, kuten asiakirjoineen. 

Erillisten valtionavustushakujen määrään 
vaikutettaisiin parantamalla rahapelituotoista 
valtionavustuksia myöntävien ministeriöiden 
koordinaatiota. 

Selvitetään, millä edellytyksillä valtakunnalliset 
keskusjärjestöt voisivat myöntää tai siirtää 
toiminta-avustusta jäsenjärjestöilleen. 

Suositellaan, että valtionavustukset haettaisiin 
vuodesta 2024 alkaen vain digitaalisesti 
uudessa valtionavustustoiminnan 
tietojärjestelmässä. 
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Yhdistyksiä hakijaryhmänä koskevat ehdotukset 

Rahapelituotoista valtionavustuksen saavien 
yhdistysten toiminta-avustuksissa siirryttäisiin 
monivuotisiin valtionavustuksiin.

Yhdistysten toiminta-avustuksille 
määriteltäisiin yhteiset arviointi- ja 
vastuullisuuskriteerit. 

Selvitetään, millä edellytyksillä yhdistysten 
toimintojen erilaisia rahoituslähteitä voitaisiin 
sovittaa yhteen. Samalla selvitetään, mitä 
ehtoja rahoituslähteiden yhteensovittamiseksi 
pitäisi yhdenmukaistaa. 

Selvitetään, miten valtionavustuksia myöntävät 
valtionapuviranomaiset ja valtionavustuksia 
hakevat yhdistykset toimisivat yhdessä 
valtionavustustoiminnan uudessa 
toimintamallissa. 
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Osallistu keskusteluun #valtionavustukset 
Perustiedot ja usein kysyttyä: https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen

Dokumentit, kuten muistiot: https://vm.fi/hanke?tunnus=VM212:00/2018



HUIPPU-URHEILUN 
DATASTRATEGIA

Juha Saapunki

TJ-info 27.1.2021



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

HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA

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

Huippu-urheilu tuottaa suomalaisille sekä 
taloudellista että yhteiskunnallista merkitystä

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

HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA

Olympiakomitean strategia



SÄÄNTELY
Urheilijan MyData ja GDPR

Tietoturva

RESURSSIT
Aika

Osaaminen
Organisoituminen

Talous

Viitekehys

MAHDOLLISUUDET

Tietotekniikan kehitys
ja tulevaisuus

Urheilijoiden, valmentajien ja 
asiantuntijoiden toiminta ja tarpeet

Teknologia

Suomalaisen huippu-urheilun 
palvelualusta

- tietotekniikka
- urheiludataosaaminen

- Sports Hub-organisoituminen
- tutkimus- ja kehitystoiminta

Huippu-urheilun datastrategia

Digitaalinen transformaatio ilmiönä ja urheilussa

YHTEENSOVITTAMINEN

HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA



150 krt mobiilipalvelussa/vrk

Digitalous laajenee

My Sport, My Data
(GDPR)

Maailma muuttuu

Suomi teknologian ja datan hyödyntäjänä
Uudet toimenkuvat ja toimintatavat
Sääntelyn vaikutus digi-kehitykseen

Digitaalinen trasformaatio
HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA



ESISELVITYS 
2018

DATASTRATEGIATYÖ 
2019

Digitalisaatio (m.l. GDPR) ja tiedolla johtaminen

Valmentautumisen arjen helpottaminen ja tietopohjan kehittäminen 

OK:n strategia

HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA

Datastrategiaprosessi

Vaatimusmäärittely

POC-kokeilut

Verkostoyhteistyö

URHEILUDATA 
PALVELUALUSTALLA 

&
kokeilujen (POC) 
käynnistäminen

- EXCELin valta-asema
- valmentajien tietotarpeet 
vaihtelevat mm. lajeittain
- urheilija- ja harjoittelu-

data keskiössä

YLIOPISTO-CSC-
Kihu -yhteistyö

POC-kokeilujen 
jatkaminen

STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI 
2020 -

VAKEt
aiesopimus-
prosessi ja 

erityistehtävä-
rahoitus (OKM)



Urheilija-
data

(Excel)

Joukkue-
data

Valmennus-
data

Video- ja 
analyysidata

Treeni-
data

Seuranta- ja 
kehittymis-

data (scouting)

Päätöksen-
tekodata

Terveys- ja 
hyvinvointi-

data

Testi- ja 
mittausdata

Tulos- ja
menestysdata

NYKYTILA: ERILLISIÄ TIETOJÄRJESTELMIÄ JA -VARASTOJA

Urheilijatieto
(Sportti_ID)

Terveys- ja 
hyvinvointi-

data

Tulos- ja
menestysdata

Seuranta- ja 
kehittymis-

data (scouting)

Testi- ja 
mittausdata

Video- ja 
analyysidata

Hallinnon ja 
päätöksenteon-

data

Treeni-
data

TAVOITETILA: HUIPPU-URHEILUN TIETOJÄRJESTELMÄ

Osaamisen
kehittäminen

Yhteisödata
(lajiliitto, seura)

Esiselvitys

Vuoro-
vaikutus

HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA



HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA

PALJON TIETOLÄHTEITÄ

UUTTA DATAOSAAMISTA

TIEDOLLA JOHTAMINEN

https://www.is.fi/urheilulehti/parhaat/art-2000006555823.html

https://www.is.fi/urheilulehti/parhaat/art-2000006555823.html


Reaaliaikainen tilannekuva

PALVELUALUSTA

Harjoitteludata

Tietolähteet Tietojenkäsittely Tietotulokset

Perustiedot

Raportit

Analyysit

Ennusteet

Alustan ominaisuudet

- tietojen käsittelyn säännöt

- identiteetin hallinta (Sportti-ID)

- käyttäjähallinta

- luvitusmekanismi (MyData/GDPR)

Perustiedot

Lajikohtainen tieto ja IOT

Urheilija IOT

Testitulokset, terveystiedot, 

oiredata, ravitsemus

Kisatulokset

PALVELUALUSTA

Palvelualustaratkaisu



Kokeiluprojekteissa 14 lajia
Tuotantovaihe: kestävyysjuoksu, judo, jalkapallo, yhdistetty (hiihto ja mäkihyppy) 

ja suunnistus 
Toteutusvaihe: golf (Fujitsu ja Suomisport-kirjautuminen)
Vaatimusmäärittely/
IoT-käyttöönotto: voimistelu, koripallo, uinti, nyrkkeily, lentopallo
Käynnistymässä: yleisurheilu/rinkilajit, salibandy

Lajikohtainen toteutus
1.   Valmennuksessa tarvittavien tietojen määrittely (liitto/vake/akatemia-yhteys)
2.   Lähdejärjestelmien tunnistaminen ja analyysi
3.   Urheilijakohtaisen IOT-järjestelmän käyttöönotto ja käyttö (Polar)
4.   Toteutuksen suunnittelu yhdessä TietoEvryn asiantuntijoiden kanssa
5.   TE:n arvio työmäärästä ja kustannuksista
6.   TE:n suunnitelman hyväksyminen (kustannusten jako)
7.   Lajikohtaisen palvelun toteutus ja hyväksyntä (TietoEvry ja lähdejärjestelmät)
8.   Palvelun käyttöönotto ja tuki

Vaatimusmäärittely toimii työn pohjana.

Lajikokeilut (POCt)

PALVELUALUSTA



PALVELUALUSTA

Harjoittelutieto

Tietolähteet Tietojenkäsittely Tietotulokset

Alustan ominaisuudet
LUVITUS

TIETOJENKÄSITTELY

Perustiedot

Urheilija IOT

Polar Vantage & Flow

Pilvi: Azure➔ Softa: Data Explorer 
(TietoEvry)

eLogger

Lajikohtainen tieto ja IOT

CoachTech

eLogger
YHDISTETTY

Testitieto (syötetään suoraan)

- hyppytesti (staattinen, esikevennetty)

- 1000 m juoksu

Oireet ja palautuminen
(oiretieto syötetään suoraan tai tuodaan

Excelistä) unitieto/Polar

Huippu-urheilun palvelualusta_Case yhdistetty



URHEILIJANÄKYMÄ

kestävyys-
juoksu



LAJIKOHTAISET URHEILIJANÄKYMÄT

suunnistusyhdistetty

judo jalkapallo



Rinnakkaiset kehitysprosessit

27.1.2021 32

PILVIPALVELUALUSTA
Suomalaisen urheilun pilvipalvelu

PALVELUALUSTA
kokoaa, käsittelee ja visualisoi dataa useista eri tietolähteistä 
ja sovellutuksista

PALVELUKANAVA
Suomisport-mobiilipalvelukanava, josta Sportti-ID-pohjainen 
pääsy urheilu- ja lajipalveluihin: identiteetti ja luvistu

YLEISSOVELLUTUS JA ERITYISSOVELLUTUKSET
Suomisport-autentikointi (Sportti-ID, Sporttitili) ja urheiluyhteisön 
omat sovellutukset (esim. MyEWay, Klab, eLogger, CoachTech)

LAJIKOHTAINEN APPLIKAATIO 
Laji- ja käyttötapauskohtaiset mobiilipalvelut

Sports
Data
Hub

Sports
Infra
Hub

urheilijat,
valmentajat,
asiantuntijat

LAJIT/POCit: kestävyysjuoksu, yhdistetty, judo, suunnistus, 
jalkapallo; voimistelu, lentopallo, golf, koripallo;  uusia lajeja v. 
2021 yleisurheilu/rinkilajit, salibandy, uinti, nyrkkeily

VAKEt: AIESOPIMUSPOHJAINEN YHTEISKEHITTÄMINEN
- Eerikkilä, Kisakallio/Urhea, Kuortane, Santasport, Varala, 

Vuokatti-Ruka, Kihu; 
- erityistehtävät 10.12.: lajikokeilu (POC), järjestelmäkehitys tai
- konsortion valmistelu ja yhteiskehittäminen vaatimus-

määrittelyn suuntaisesti v. 2021 ➔ ohjausryhmä- ja 
valmisteluryhmätyön käynnistäminen

JyU-yhteistyö (Vesa Linnamo/liikuntateknologia)
- projektiesitys JyU:n rehtorille ja OKM:lle 02/21
- CSC:n alustava projektisuunnitelma ja työnjako IT-tdk:n

kanssa
- yhteinen rahoitushakemus IT-tiedekunnan kanssa 15.1.
- kokoonpano: Liik.tdk, Informaatiotekn.tdk, Kihu, CSC, OK
- urheiludatan tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä infra

HUIPPU-URHEILUN DATASTRATEGIA



HUIPPU-URHEILUN 
DATASTRATEGIA

Kiitos!

juha.saapunki@olympiakomitea.fi



Tavoitemuistio

Liikunnan ja 
urheilun teemat 
kuntavaaleissa 2021



Hyvinvoiva & menestyvä kunta

Liikunta 
hyvinvointityön 
painopisteenä
• Liikunta lasten ja 

nuorten arjessa
• Palveluketjut

Elinvoimaiset 
seurat
• Yhteistyö
• Resurssit
• Olosuhteet

Menestyvä urheilu
• Urheiluyläkoulut
• Osaaminen
• Ammattilaisuus



Liikkumista edistetään 
kunnan kaikilla toimialoilla, 

yhteisin tavoittein ja 
strategisella otteella. 

Liikuntaneuvonnan 
palveluketju toimii

valtakunnallisten 
suositusten mukaisesti, 

suunnitelmallisesti ja 
kuntalaisille avoimesti.

Toteutetaan lasten ja 
nuorten liikkumista
edistäviä ohjelmia ja 
harrastamisen mallia. 
Koulujen salien tarve 

korostuu.

Tavoitteena: 
Liikunta 

hyvinvointityön 
painopisteenä

Muistathan:
• Liikunta on olennaista 

kaikkien kansansairauksien 
ehkäisemisessä

• Liian vähäisestä liikunnasta 
aiheutuu noin 550€ 
vuotuiset kustannukset 
asukasta kohti

• Lasku on yli viisinkertainen 
verrattuna esimerkiksi 
kuntien liikuntatoimen
nettokustannuksiin

• 10-20 % alle kouluikäisistä, 
noin puolet alakoululaisista 
ja 17 % yläkoululaisista 
liikkuu riittävästi.

• Sote-uudistuksen myötä 
hyvinvointityön merkitys 
kunnan roolissa kasvaa.



Kunta ylläpitää 
ja kehittää liikunnan ja 
urheilun monipuolisia 

olosuhteita. Käyttövuorot 
ovat edullisia ja alle 18-
vuotiaille maksuttomia.

Kunnan 
tuki seuroille säilyy 

vähintään nykytasolla ja 
turvaa näin monipuoliset 

harrastamisen ja 
osallistumisen 

mahdollisuudet.

Kunnassa on 
toimintamalli liikunnan

toimijakentän ja kunnan 
yhteistyön vahvistamiseksi. 

Keskeisenä yhteisenä 
aiheena liikunta iltapäivissä.

Tavoitteena: 
elinvoimaiset 

seurat

Muistathan:
• 35 % väestöstä osallistuu 

urheiluseurojen 
toimintaan

• 12 % väestöstä tekee 
vapaehtoistyötä seurassa –
seurat ovat jokaisen 
kunnan vapaan 
kansalaistoiminnan 
selkäranka

• Kunnan tuki mahdollistaa 
vapaaehtoispohjaisen 
liikunnan järjestämisen ja 
ohjaajien kouluttamisen

• Valtaosa organisoidusta 
liikunnasta ja urheilusta on 
seurojen ja yhdistysten 
järjestämää

• Vastuullisuus on liikunta- ja 
urheiluyhteisön tärkeä 
valinta.



Nuorilla on mahdollisuus 
yhdistää koulu ja 

tavoitteellinen urheilu
urheiluyläkoulussa.

Kunta tukee 
urheilijoitaan ja kunnassa 

toimivia urheilun 
ammattilaisia, erityisesti 

ollessaan 
työnantajaroolissa.

Kunnassa 
on mahdollisuus kasvaa 

urheilun huippuosaajaksi –
kunta tukee alueellisen 

osaamiskeskittymän
rakentumista. 

Tavoitteena: 
menestyvä 

urheilu

Muistathan:
• 4/5 suomalaisista pitää  

suomalaisurheilijoiden 
kansainvälistä
urheilumenestystä 
tärkeänä

• Jokainen huippu-urheilu-
ura lähtee kasvuun 
paikallisista edellytyksistä

• 72 % suomalaisista kokee, 
että huippu-urheilijat 
tarjoavat myönteisiä 
esimerkkejä

• Huippu-urheilu ja sen 
tapahtumat ovat kunnalle 
vetovoimatekijä

• Urheiluyläkoulutoiminnalle 
on olemassa toimiva, 
aktiivinen valtakunnallinen 
verkosto



Kunnassamme 
sykkii vahva 
seurasydän!Liike on 

hyvinvointi-
lääke!

Urheilu 
yhdistää ja 

inspiroi!

Yhteistyöllä 
harrastuksia 
koululaisten 
iltapäiviin!

Kunnassamme liike tukee 
lasten ja nuorten oppimista!

Kunnassamme voi 
tavoitella urheilu-

unelmiaan!

Urheilu tuo 
kuntaan 

luonnetta!

Kaikki kunnan 
toimialat 

liikuttavat!

Seuratoiminta luo 
eläviä paikallis-

yhteisöjä!



Lisätietoja
Liikkuvat kuntalaiset

Liikkujan polku –verkosto:
• Liikunnan ja liikkumisen 

edistäminen otetaan kunnan 
hyvinvointityön strategiseksi 
painopisteeksi

• Lasten ja nuorten liikunnan 
edistäminen varhaiskasvatuksessa, 
koulussa ja opiskelussa

• Laadukas liikuntaneuvonnan 
palveluketju ja sujuva yhteistyö 
seurojen ja yhdistysten kanssa

OKM
• Harrastamisen Suomen malli

Elinvoimaiset seurat

Liikkujan polku –verkosto:
• Seura- ja yhdistystoiminnan 

elinvoimaisuus
• Laadukas liikuntaneuvonnan 

palveluketju ja sujuva yhteistyö 
seurojen ja yhdistysten kanssa

OKM
• Harrastamisen Suomen malli

Olympiakomitea:
• Parempia liikuntaolosuhteita 

kuntien ja seurojen yhteispelillä
• Lasten liike -toimintamalli

Liikunnan aluejärjestöt:
• Tietoa seurafoorumista

Menestyvä urheilu

Olympiakomitea:
• Urheiluyläkoulutoiminta: mistä 

toiminnassa on kyse
• Mitkä koulut ovat jo mukana 

urheiluyläkoulutoiminnassa?
• Kuvaus urheiluakatemioista ja 

valmennuskeskuksista, eli 
osaamiskeskittymistä: mitä ne ovat 
ja missä niitä on

• Huippu-urheilun yhteiskunnallinen 
perustelu

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/b6c50ad4-liikunnan-ja-liikkumisen-edistaminen-otetaan-kunnan-hyvinvointityon-strategiseksi-painopisteeksi.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/2c7cafde-lasten-ja-nuorten-liikunnallisen-elamantavan-edistaminen-varhaiskasvatuksessa-koulussa-ja-opiskelussa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/26b6455b-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://minedu.fi/suomen-malli
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/12a67784-seura-ja-yhdistystoiminnan-elinvoimaisuus.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/26b6455b-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://minedu.fi/suomen-malli
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/724415e7-olosuhteita-yhteistyossa_seuratjakunnat.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lastenliike/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seurafoorumi/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/urheiluylakoulukokeilu/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/06/huippu-urheilun-yhteiskunnallinen-perustelu-2018.pdf

