
OLYMPIAKOMITEAN INFO -
JÄSENASIAT 1.9.2021

5.11.2020



AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset klo 8.30-8.50, Mikko Salonen

Keskitetty Kurinpito

Koronapandemiatilanne

Aluevaalit, Toni Ahva

Olympiakomitean strategian päivitys klo 8.50-9.05, Mikko Salonen ja Karoliina Ketola

Turvallisuus järjestö- ja seuratoiminnassa klo 9.05-9.30, Petteri Mustonen, Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes)

Vastuullinen valmentaja verkkokurssi klo 9.30-9.40, Jaana Tulla ja Katja Kyckling

Parempi työyhteisö-kysely klo 9.40-9.50, Riikka Valjakka

Osaamisen teema klo 9.50-10.00, Niina Toroi



Ajankohtaiset

• Olympiakomitean jäsenasioiden infot syksyllä:
• Keskiviikko 6.10. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 3.11. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 1.12. klo 8.30-10.00



KESKITETTY KURINPITO

• 5.11.2020



Keskitetty kurinpito

• Keskitetty vakavien eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmä voimaan 1.1.2021

• Muistakaa muutokset toimintasääntöihinne, jos olette liittymässä järjestelmään

• Kurinpitolautakunta valitaan Olympiakomitean syyskokouksessa 21.11.2021

→ Jäsenjärjestöjä pyydetään esittämään ehdokkaita lautakunnan jäseniksi viimeistään 
28.9. 

• Tutkintaa ja rangaistusvaatimuksen esittämistä koskevasta prosessista erillinen 
tilaisuus syksyn aikana



KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” (16.8.2021):

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

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




ALUEVAALIT 2022



Taustalla sote-uudistus ja 
hyvinvointialueiden perustaminen
• Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen lainsäädännön kesäkuussa 2021

• Tavoitteena uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea

• Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, kun nykyisin niistä vastaavat 

kunnat ja sairaanhoitopiirit

• Kunnat vastaavat jatkossakin esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, 

opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista

• Uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, jotka 

vastaavat nykyisiä maakuntia lukuun ottamatta Uudenmaan maakuntaa, 

lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki

• Hyvinvointialueiden toiminta alkaa 1.1.2023



Aluevaalit lyhyesti

• Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä 

päätösvaltaa

• Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta

• Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022

• Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa 

vuodesta 2025 alkaen

• Aluevaaleja ei järjestetä Helsingissä



Mistä aluevaaleissa puhutaan?

Puolueiden ohjelmatyö painottunee alkusyksyyn, aktiivinen kampanjointi loppuvuoteen 

ja ehdokkaiden vaalityö vuoden vaihteeseen.

Vaalien oletettuja keskusteluaiheita: 

o sote-uudistus ja palveluiden tulevaisuus 

o mm. terveydenhuolto, sairaanhoito, mielenterveyspalvelut, 

ikääntyneiden asumispalvelut jne.

o ulkoistaminen, palveluiden saatavuus ja rahoitus, maakuntavero

o alueelliset ja paikalliset kysymykset

o lisäksi valtakunnan politiikan teemat (eduskuntavaalien lähestyessä)

Liikuntajärjestöjen yhteinen haaste: miten liikunta saadaan mukaan 

vaalikeskusteluun osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 

ennaltaehkäisyä?



LIIKUNNAN JA URHEILUN 
ALUEVAALITEEMAT
LUONNOS



Liike on lääke - ehdotuksia liikunnan ja 
urheilun aluevaaliteemoiksi

Liikettä lisäämällä edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Elintapaneuvonta ja liikuntaneuvonnan palveluketjut hyvinvointialueiden 

strategiaan

Rakenteistettu ja jatkuva vuoropuhelu seurojen, aluejärjestöjen, kuntien 

liikuntapalvelujen ja hyvinvointialueiden välille

Hallintoon liikuntatoimea koordinoiva viranhaltija

Liikuntapaikkojen käyttö ja kehittäminen yli kuntarajojen: yhtenäiset 

alueelliset käytännöt liikuntapaikkojen käytössä, hoidossa ja korjaamisessa

Luonto- ja virkistysalueiden kehittäminen sekä ylikunnallisten reittien ja 

kevyen liikenteen edistäminen



Liike on lääke - ehdotuksia liikunnan ja 
urheilun aluevaaliteemoiksi

Menestyvää urheilua luodaan alueellisessa yhteistyössä 

Urheiluakatemiat ja -opistot mukaan päätöksentekoon

Urheilumenestystä rakentavat tahot yhteen alueella

Harjoittelu- ja suoritusolosuhteet kuntoon

Urheiluolosuhteiden käyttö ja kehittäminen yli kuntarajojen



OLYMPIAKOMITEAN STRATEGIAN 
PÄIVITYS



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



Miksi strategian päivitystä tarvitaan?

Toimintaympäristö on muutoksessa mm. koronan ja liikunnan valtionrahoituksen haasteiden vuoksi.

2019 strategiatyön lähtökohtana on ollut liikuntapoliittiseen selontekoon kirjattujen lisäresurssien toteutuminen
ja valtion muun rahoituksen pysyminen vähintään nykyisellä tasolla sekä yksityisen rahoituksen kasvu.

2019 laadittu strategia keskittyy Olympiakomitean sekä liikunta- ja urheiluyhteisön toimijoiden omaan ja
yhteiseen tekemiseen. Strategiasta puuttuu laajempi toimintaympäristön kuvaus.

2022 rahoitus pienenee rahapelitoiminnan tuottojen alenemisen takia. Uusi rahoitusmalli 2024->. Rahoitus 
enenevässä määrin budjettivaroihin -> toiminnan yhteiskunnallinen merkitys tulee korostumaan.

Korona on tuonut esille liikunnan ja urheilun sosiaalista ja yhteisöllistä merkitystä. Korona on myös 
lisännyt polarisaatiota ja aiheuttanut lisähaasteita liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden ongelman 
ratkaisemiseen. Vision “..jossa yhä useampi liikkuu enemmän” uskottava tavoittelu edellyttää voimakkaampaa 
vastuunottoa ja toiminnan kohdentamista organisoitua liikuntaa laajemmalle. 

Olympiakomitea on kansallinen instituutio, joka voi sääntöjensä, missionsa ja visionsa puitteissa ottaa vastuuta  
keskeisestä yhteiskunnallisesta haasteesta.



Strategian päivitys

• Strategian päivitys keskittyy erityisesti liikkeen lisäämisen ja laajan liikuntakulttuurin edistämisen roolin 
selkiyttämiseen Olympiakomitean toiminnassa. Pohdittavaksi nousee myös digitalisaation ja vastuullisuuden 
asemointi.

• Strategia päivitetään vastaamaan nykyistä paremmin vision tavoitteita (…jossa yhä useampi liikkuu enemmän) ja 
muuttunutta toimintaympäristöä (koronapandemia, valtion rahoituksen muutos)..

• Osallistaminen:

• Jäsenkysely menossa: vastausaikaa maanantaihin 6.9. klo 12!

• Vaikuttamisklinikka ja Olympiakomitea Info

• Aikataulu:

• Hallituksen pitkä kokous elokuussa

• Hallituksen kokous syyskuu

• Hallituksen kokous lokakuu → esitys vuosikokoukselle

• Vuosikokous 20.11.



Yleishavaintoja keskusteluista tähän mennessä

Pohjustettu näkemystämme liikkumattomuuden ongelmasta ja 
eriytymisestä sekä urheiluyhteisön roolista siinä

Peräänkuulutettu verkoston johtamista liikkeen lisäämisessä, yhteistyön 
avaamista ja kokoavana keskusteluvoimana toimimista

Resurssikysymyksen tarkastelu talouden vs. toimijakentän näkökulmasta. 
Yksituumaisuudella voidaan paikata resurssipuutetta. Entistä tärkeämpää, 
että kyse olisi yhteisön strategiasta



Sähäkkää syksyä kaikille!



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Olympiakomitean jäsenasioiden info 1.9.2021

Tukesin ajankohtaiset



Kuluttajapalveluiden valvonta

• Tukes valvoo palveluiden asiakasturvallisuutta ja 
kuluttajaturvallisuuslain noudattamista.

• Kohteena urheilun, liikunnan, matkailun ja muun vapaa-
ajan palvelut, harrasteet ja aktiviteetit

• Valvonta-asiakkaina palveluntarjoajia yksinyrittäjistä 
isoihin organisaatioihin ja valtakunnallisiin 
palveluketjuihin, yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisia toimijoita

• Valmentavan valvonnan periaate

• Vuodessa noin 400 tarkastusta ja 350 käsiteltyä ilmoitusta

• 13 asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä

23

Valvontaa kohdennetaan riskiperusteisesti



Palveluita säätelee kuluttajaturvallisuuslaki 
(920/2011) 

• Kansallinen turvaverkkolaki, jota käytetään, kun erityislainsäädäntöä 
ei ole

• Kuluttajapalveluita ovat mm. erilaiset vapaa-ajan urheilu-, elämys- ja 
hyvinvointipalvelut sekä yleisötapahtumat

• Palveluntarjoaja voi olla esim. yksityinen elinkeinoharjoittaja, 
osakeyhtiö tai kunta

Palvelun tarjoajalla ei tarkoiteta yhdistystä tai muuta yhteisöä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja 
jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa

24



Velvollisuudet

• Huolellisuusvelvollisuus
• Palvelusta ei saa aiheutua vaaraa terveydelle tai omaisuudelle

• Riskinarviointi

• Turvallisuusasiakirja

• Tietojen antaminen kuluttajille

• Onnettomuuksien seuranta ja niistä oppiminen
• Ilmoittaminen Tukesille

25



Ohjaus, neuvonta ja yhteistyö

• Tukea aloittaville palveluntarjoajille:
• Tukes.fi

• Koulutusvideot

• Uusyrityskeskusyhteistyö

• OKM:n valtionavustusta saaneet liikuntapaikkojen rakentamisprojektit

• Yhteistyö lajiliittojen kanssa
• SHKY, AKK, SUH jne.

• Padel-kenttien turvallisuus

• Frisbeegolfpalvelun turvallisuus

• Tukimateriaalia turvallisuustyöhön
• Turvallisuusasiakirja

• Vaarojen tunnistaminen

• Turvallisuustoiminnan itsearviointi 

• Onnettomuuskirjanpito

26



Hyödyllisiä linkkejä

• https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-
palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet#e65bad6a

• https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kuluttajille-tarjottavat-
palvelut

• https://tukes.fi/turvallisuustoiminnan-itsearviointi

• Koulutusvideot oppilaitoksille KuTuL-perusteista

27

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet#e65bad6a
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kuluttajille-tarjottavat-palvelut
https://tukes.fi/turvallisuustoiminnan-itsearviointi
https://www.youtube.com/watch?v=QBOQWiB9sfM&list=PL3qcDTJTeFhl8GgHwI113-cNk4-6yPziC


Kiitos!

Tilaa uutiskirje kuluttajapalveluiden turvallisuudesta

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftukes.mailpv.net%2F&data=04%7C01%7CRitva.Saarensalmi%40metsa.fi%7Cd595ca7c5c8449c095fd08d8a0bc5201%7Cbdb273285c0b41329b09c24522571ad9%7C1%7C0%7C637436077983395735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iPR83fPxG%2FtQK%2FH8FE9k2QKbuaWBzjwAOeUvT53P88c%3D&reserved=0


25.5 Kurinpitojärjestelmä
-> voimaan ja kaikkia sitovaksi 1.1.2022

Varhaisen vaikuttamisen toimenpiteitä turvallisen 
toimintaympäristön edistämiseksi.

19.8 Oppimisareena auki
Vastuullinen valmentaja –verkkokurssi

5.11 Vastuullisuuswebinaari



VASTUULLINEN
VALMENTAJA -
VERKKOKURSSI



VASTUULLISEN VALMENTAJAN VERKKOKURSSI

on kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville ohjaajille ja 
valmentajille sekä muille toimijoille tarkoitettu verkkokurssi. 

Reilun tunnin kestävällä kurssilla tutustutaan vastuulliseen ja 
hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja 
sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssi 
herättelee ajatuksia sekä antaa vinkkejä ja työkaluja turvallisen 
toimintaympäristön kehittämiseen.

Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa sitoutumisen 
vastuulliseen valmentamiseen. 

Tervetuloa kurssille – milloin ja mistä vain!  
OPPIMISAREENA.FI

Kurssin hinta on 10 €/henkilö. Kurssimaksulla katetaan järjestelmän ylläpitokuluja. 



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Tavoite:
Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille 
positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret 
ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja 
muulta epäasialliselta käytökseltä. 

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet 
ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme 
on terveyttä edistävä ja terveellisiin 
elämäntapoihin kannustava.



Toimenpiteet:
• Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa 

arvostettu. 

• Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. 

Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et 

ole yksin –palvelun asiantuntemusta.

• Jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa turvallisuuteen 

liittyvän verkkokoulutuksen

• Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta.

• Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, 

kilpailuissa kuin katsomoissa.



Vastuullinen valmentaja verkkokurssi

• Kurssi on osa urheiluyhteisöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa, turvallisen 
toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin sisältöjä on rakennettu 
yhteistyössä mm. lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja Suomen urheilun 
eettisen keskuksen kanssa.

• Verkkokurssi on suoritettavissa Suomen Olympiakomitean 
Oppimisareenalla osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssille osallistuminen 
edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen Suomisport -palvelussa. 
Kurssimaksu 10€ maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomisportissa. 

• Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa sitoutumisen vastuulliseen 
valmentamiseen. Hän saa kurssista todistuksen sähköpostiin ja kurssin 
meriitti kirjautuu hänen omalle Sporttitilille Suomisportissa.

• Kurssin suoritus on voimassa 3 vuotta. Uusiakseen todistuksen ja meriitin, 
osallistujan on tehtävä päivityskurssi 3 vuoden välein.

• Lisätietoja: katja.kyckling@olympiakomitea.fi, 040 097 7180 



Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sisältö

Tervetuloa kurssille!

- Kurssin tavoitteet

- Opiskeluohjeet

Valmentajalla on väliä

Valmennuksen perusta:

- Hyvän valmennuksen 
periaatteet

- Valmentajan roolit ja 
tehtävät urheilijan ja 
liikkujan polun eri 
vaiheissa

Valmentajan 
vastuullisuuskenttä

Valmennuksen raamit:

- Urheilua ja liikuntaa 
ohjaavat säännöt 

Turvallisuus 
valmennuksessa

- Fyysinen, henkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus

- Epäasiallinen käytös  
urheilussa ja liikunnassa 

Kurssin yhteenveto

- Kertaus ja itsearviointi

- Valmentajan sitoumus

- Todistus

- Kurssipalaute

OPPIMISAREENA.FI



Viestintämateriaalit lajiliitoille

• Olympiakomitean uutinen 19.8. 

• Muokattava tiedotepohja lajiliittojen käyttöön

• Somekuvia: olympiakomitea.kuvat.fi > Mediapankki > Palvelut ja tuotteet 
> Vastuullinen valmentaja

• Kurssiesite: Materiaalipankki - Suomen Olympiakomitea

-> Viestintämateriaalit on toimitettu viime viikolla sähköpostitse lajiliittojen 
ja liikunnan aluejärjestöjen viestintävastaaville, seurakehittäjille, 
koulutusvastaaville ja nuorisovastaaville.

-> Kannustamme teitä kaikkia haastamaan oman lajinne 
maajoukkuevalmentajat mukaan kurssille ja sen jälkeen heidät haastamaan 
muita valmentajia somessa (esim. pieni video tms). Lisätkää someen tunnus 
#vastuullinenvalmentaja ja tägätkää @Olympiakomitea, niin jaamme 
haasteita eteenpäin.  

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/5.+Palvelut+ja+tuotteet/Vastuullinen+valmentaja+-verkkokurssi/
https://www.olympiakomitea.fi/materiaalipankki/


Mitkä ovat teidän lajissa 
keinot edistää yhteistä 

tavoitettamme?

Yhdessä saamme asioita aikaan!



PAREMPI TYÖYHTEISÖ
-KYSELY 2021 
1.9.2021



Parempi Työyhteisö -kysely

• Parempi Työyhteisö (ParTy) -kysely kartoittaa työyhteisön hyvinvointia, toimivuutta ja ilmapiiriä. Kyselyn 
vertailuryhmä on urheilujärjestöt. 

• Kyselyn perusteemat

• Lisäteemat:
• Poikkeusoloissa johtaminen
• Poikkeusoloihin mukautuminen 



Parempi Työyhteisö© –kyselyn tarkoitus

1. Selvittää työyhteisön toimivuutta, ilmapiiriä ja työhyvinvointia

2. Kohdentaa kehittämistoimenpiteitä vaikuttavammin ja arvioida niiden tuloksia

3. Sitouttaa ja osallistaa henkilöstöä työn ja työyhteisön kehittämiseen

• Kysely toimii organisaation ja työterveyden yhteisenä työkaluna ja soveltuu kaiken kokoisille työyhteisöille sekä eri 
toimialoille. 

• Kysely on Työterveyslaitoksen kehittämä ja lisensoima. Kyselyn toteuttajana on Terveystalo. 



Parempi Työyhteisö –kysely työyhteisön 
kehittämisen tukena 



Olympiakomitea tarjoaa Parempi Työyhteisö -
kyselyn

• Tarjous koskee valtakunnallisia urheilujärjestöjä, jotka ovat Olympiakomitean jäseniä tai kumppanijäseniä sekä 
liikunnan aluejärjestöjä.

• Kyselyyn osallistuvat liitot saavat 

• Työntekijöilleen kyselyn linkin

• Raportin tuloksista. Raportissa näkyvät tiedot riippuvat liiton koosta. 

• Pääsyn tulosten yhteisiin keskustelutilaisuuksiin

• Uutta! Toiminnanjohtajat ovat oma vastaajaryhmänsä ja heille järjestetään oma keskustelutilaisuus

• Edellisen kerran ParTy-kysely on toteutettu urheiluyhteisölle 2019 ja raportissa näkyy vertailu siihen

• Kyselyyn osallistuminen ei vaadi työterveyssopimusta Terveystalon kanssa. 



ParTy-kyselyn vastaajat ovat anonyymejä

• Urheilujärjestöille tarkoitettu tieto saadaan raporteissa, jotka lähetetään Terveystalosta suoraan kunkin liiton tai 
yhteisraporttiryhmän toiminnanjohtajalle tai kyselystä liitossa käytännössä vastaavalle.  

• Vähintään kuuden vastaajan liitot ja ryhmät saavat oman raportin, joissa näkyy numeeriset tiedot. Pienemmät liitot 
saavat yhteisraportin.   

• Vähintään 30 vastaajan liitot saavat raportissaan avoimet vastaukset. Tämä kerrotaan vastaajille etukäteen. 



Yhdessä kustannustehokkaasti parempaa kohti 

• ParTy-kysely yhdelle organisaatiolle maksaa 3 100 € (sis. alv)

→ 50 organisaatiota = 155 000 € 

• ParTy-kysely yhdessä maksaa yhteensä noin 10 000 €

• Säästöä toimintaan noin 145 000 €   

• Ratkaisu vaatii OK:lta suunnittelua ja hallinnointia sekä osallistujilta toimimista aikataulun ja ohjeiden mukaan. 



Aikataulu ja tehtävät 
• 25.8. Olympiakomiteasta ParTy-kyselyn sähköposti toiminnanjohtajille 

• Viim. pe 3.9. ilmoittautuminen sähköpostin linkin kautta 

• Viim. pe 10.9. kyselyyn osallistuvien sähköpostien lähettäminen Terveystaloon 

• Viim. to 16.9. toiminnanjohtaja ohjeistaa ja motivoi henkilöstön vastaamaan (OK lähettää viestipohjan)

• Ma 20.9. ParTy-kyselyn vastauslinkki Terveystalosta, vastausaika päättyy pe 1.10. 

• Noin ma 18.10. Terveystalosta lähetetään raportti toiminnanjohtajalle

• Yhteiset ParTy-keskustelut etänä (ilmoittautumisviesti myöhemmin), työterveyspsykologi Helena Lindholm

• Toiminnanjohtajille

• Ti 26.10. klo 9-11 (toiminnanjohtajaryhmän tulosten läpikäynti ja keskustelu)

• Toiminnanjohtajat ja kyselyn käytännöstä vastaavat  

• To 4.11. klo 14-16 (tulosten läpikäynti ja näin voit käsitellä tuloksia omassa liitossasi)

• Työntekijöille 

• Ma 8.11. klo 12-14 ja to 11.11. klo 9-11 



Aiemmasta opittua 

• Toiminnanjohtajan kannattaa huolehtia 

• työntekijöilleen ParTyyn osallistumisesta kertomisesta, 

• työntekijöiden motivoinnista vastaamaan, 

• anonyymiyden korostamisesta ja 

• oman liiton kehittämisen polusta. 

• Kannattaa jo nyt miettiä, millaisella prosessilla omassa työyhteisössä lähdetään kohti parempaa ja varata 
kalenteriin tarvittavat tilaisuudet. 

• Kyselystä oman raportin saaville liitoille suositellaan, että ne tilaavat tulosten käsittelyä varten Terveystalon 
työterveyspsykologin omaan tilaisuuteensa. Tämä kustannus tulee liitolle.



Apuna tarvittaessa 
Sointu Hyvönen, hr-assistentti, Olympiakomitea 
sointu.hyvonen@olympiakomitea.fi 
p. 0400 893 207 



JÄRJESTÖJOHDON 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

1.9.2021



JOHTAMISEN KOMPASSI



1. ITSENSÄ JOHTAMINEN 24.-25.9.2021



Kompassin aiheet
auki yksi kerrallaan, 
voit osallistua
joustavasti mukaan.

Jokaiselle jaksolle
mahtuu 20 henkilöä
mukaan. 

100€/aihe



2. IHMISTEN JA YHTEISÖJEN JOHTAMINEN 11.-12.11.2021



Muistutus meiliin (korjatut linkit)

Tarkempi tieto koulutuksen #2 
ohjelmasta 20.9. mennessä

Koulutuksen #1 nostot ja opit syksyn 
aikana



TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot:
niina.toroi@olympiakomitea.fi

040 6722220

mailto:niina.toroi@olympiakomitea.fi

