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AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset klo 8.30-8.55, Mikko Salonen

Koronapandemiatilanne

Olympiakomitean strategian päivitys

Aluevaaliteemat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiset klo 8.55-9.40 Tiina Kivisaari, Kari Niemi-Nikkola ja 

Satu Heikkinen 

Tuplaturva ja musiikin julkisen esittämisen sopimukset klo 9.40-9.50 Rainer Anttila

Johtamisen kompassin ensimmäisen tapaamisen terveiset klo 9.50-10.00 Niina Toroi



Ajankohtaiset
• Olympiakomitean jäsenasioiden infot syksyllä:

• Keskiviikko 3.11. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 1.12. klo 8.30-10.00

• Syyskokous

• Lähikokous: Radisson SAS Blu Royal –hotelli Kampissa

• Aikataulu:

• klo 9 alkaen aamukahvit ja ilmoittautuminen Olympiakomitean kokoukseen 

• klo 10 Olympiakomitean syyskokous

------------------------------------------------------

• klo 13 lounas Paralympiakomitean syyskokoukseen osallistujille

• klo 14 Paralympiakomitean syyskokous

• Keskitetty kurinpito

• Lautakuntaan tuli mukavasti esityksiä – kiitos aktiivisuudesta!

• SUEK järjestää 12.11. tilaisuuden



KORONAPANDEMIATILANNE

5.11.2020



Koronapandemiatilanne

”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” (13.9.2021):

https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/

Koronapassi

Koronarokotukset

https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/


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



KANSAINVÄLISESTI 
MENESTYVÄ 

URHEILUMAA, 
JOSSA YHÄ USEAMPI 
LIIKKUU ENEMMÄN

LIIKUNNASTA JA 
URHEILUSTA 
ELINVOIMAA 

SUOMEEN

Olympiakomitean missio, visio ja arvot säilyvät samana

MISSIO

Miksi olemme olemassa. 

Suuri tehtävämme. 

Syvä merkitys.

ARVOT

Miten haluamme 

johtaa ja toimia. 

Eettinen perusta. 

VISIO
Mitä haluamme saavuttaa. 

Houkutteleva ja 

kunnianhimoinen 

tulevaisuudenkuvamme.
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YHDESSÄ
ILOLLA

KUNNIOITTAVASTI
VASTUULLISESTI
ERINOMAISESTI

_ _ _



ARVOT

MAHDOLLISTAJAT

TEHTÄVÄT
ja

TAVOITTEET

VISIO

MISSIO

KANSAINVÄLISESTI MENESTYVÄ URHEILUMAA, 
JOSSA YHÄ USEAMPI LIIKKUU ENEMMÄN

OLYMPIAKOMITEAN STRATEGIA 2024

LIIKUNNASTA JA URHEILUSTA ELINVOIMAA SUOMEEN

YHDESSÄ ILOLLA KUNNIOITTAVASTI VASTUULLISESTI ERINOMAISESTI

MAHDOLLISTAJAT Vastuullisuus Digitalisaation 
hyödyntäminen

Vaikuttava viestintä 
ja edunvalvonta

Osaaminen ja 
ammattimaisuus

Verkostot ja 
kumppanuudet



ALUEVAALIT 2022



LIIKUNNAN JA 
URHEILUN 
ALUEVAALITEEMAT



Liike on lääke –
Liikunta keskeiseksi alueiden hyte-työssä

Liikunnan tulee olla keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä alueilla. 

Tulevalla valtuustokaudella tulee järjestää:

1. Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen 

palveluketjut alueiden strategiaan

2. Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu järjestösektorin ja 

hyvinvointialueiden välille

3. Jokaiselle alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 

joka edistää liikuntaa alueen hyte-työssä



Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen palveluketjut alueiden strategiaan
Liian vähäinen liikunta on olennainen syy terveydellisten ja osin sosiaalisten ongelmien taustalla. Siitä koituu 
vähintään 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset yhteiskunnassamme – alueilla kustannukset lasketaan 
pääsääntöisesti sadoissa miljoonissa euroissa. Hyvinvointialueiden tuleekin huolehtia elintapaneuvonnasta 
ja palveluketjuista liikunnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Hyvinvointialueen strategiassa tulee 
olla ohjaava kirjaus liikunnasta ja siihen liittyvästä neuvonnasta sekä palveluketjuista.

Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille
Seurat ja yhdistykset ovat merkittäviä liikuntamahdollisuuksien toteuttajia. Suomessa on noin 9 000 seuraa. 
Ne toimivat jokaisella hyvinvointialueella. Niillä on yli sadan vuoden kokemus ja poikkeukselliset voimavarat 
liikunnan järjestämisessä. Tätä Suomen suurinta kansanliikettä kannattaa kuunnella ja hyödyntää terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisessä. Liikunnan aluejärjestöt yhdistävät liikunnan ja urheilun kansalaistoimijoiden 
ääntä alueella. Hyvinvointialueiden tuleekin luoda rakenteistettu vuoropuhelu liikunnan järjestösektorin 
kanssa. 

Jokaiselle alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää liikuntaa alueen hyte-
työssä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee hyvinvointialueiden yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi. 
Merkittävyyden vuoksi tätä työtä tulisi ohjata alueiden valtuustoista. Lautakunnalla tulisi olla 
kokonaisvastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja sen osana liikunnan edistämisestä. Sen tulisi 
linjata kuntien, alueen ja järjestösektorin yhteistyöstä. 

Liike on lääke –
Liikunta keskeiseksi alueiden hyte-työssä



Tavoite: toimiva liikuntaneuvonnan palveluketju

Sote-palvelut hyvinvointialueilla

1
Liian vähän 

liikkuvan 
tunnistaminen

2
Liikunnan puheeksi 

ottaminen

3
Lähettäminen tai 

ohjaaminen 
liikunnan pariin

4 liikuntaneuvonta 

alueilla

Palvelut kunnassa

4
Liikuntaneuvonta 

kunnissa
5

Kunnan 
liikuntapalvelut

5
Liikunta seurassa/

yhdistyksessä

5
Oma-ehtoinen 

liikunta

Seura/yhdistys

6
Terveyden 

seuranta, arviointi

5
Kaupallinen 

liikunta



Sähäkkää syksyä kaikille!



Olympiakomitean 
jäsenasioiden infotilaisuus 
6.10.2021

OKM:n ajankohtaiset/Ympäristövastuu 
valtionavustuksissa 

Satu Heikkinen, NUOLI/LV



Tausta – Liikuntalaki (390/2015)

Liikuntalain tavoitteen toteutumisen lähtökohtina  ovat 
sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, 
monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön 
kunnioittaminen ja kestävä kehitys. (2 §)



Tausta – Agenda 2030, hallitusohjelma, 
OKM:n kestävän kehityksen linjaus: 

Ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteet muodostavat 
kokonaisuuden, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan. 

liikunta-, nuoriso-, taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden kannustaminen toimimaan 
kestävän kehityksen mukaisesti ja edistämään kestävän kehityksen osaamista

yhteiskuntavastuullisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen liikuntaa 
edistävien järjestöjen ja nuorisoalan sekä taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa 
resurssi- ja informaatio-ohjauksen keinoin

kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä tapahtumien vastuullisen tuottamisen ja 
kuluttamisen edistäminen

eri väestöryhmien yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen eri 
puolilla Suomea 

kulttuurin ja liikunnan toiminta- ja palvelumuotojen ja ympäristöjen kehittäminen 
siten, että erilaisten väestöryhmien tarpeet ja odotukset tulevat tunnistetuiksi ja 
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Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus 
vuodelle 2022

Ympäristövastuu

Järjestö tunnistaa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutukset 
esimerkiksi kilpailutoiminnan, tapahtumien, liikuntapaikkojen, matkojen 
ja hankintojen osalta. Järjestön toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa vähennetään toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia 
ja edistetään ympäristökestävyyttä. Järjestö vaikuttaa kestävyyttä 
edistävästi myös rakenteiden, viestinnän ja koulutuksen avulla. 
Järjestöiltä edellytetään ajantasaista ympäristövastuusuunnitelmaa tai 
-ohjelmaa (sisältäen lähtökohdat, tavoitteet, toimenpiteet, seurannan 
ja arvioinnin).



Vuonna 2022 vastuullisuusarviointi toteutetaan 
ainoastaan ympäristövastuun osalta, koska sitä ei arvioitu 
vuonna 2021. Muissa vastuullisuuden osa-alueissa hakijaa 
pyydetään kuvaamaan hakemuksessaan erityisesti 
muutokset ja kehitysaskeleet. Vastuullisuus-kokonaisuuden 
painoarvo on 15 prosenttia. Kukin osa-alue on siten 3 
prosentin suuruinen.  



Arvioinnissa huomiota kiinnitetään

Kartoitus - > tavoitteet -> toimenpiteet -> vastuut -> seuranta

Asiakirjojen ja hakulomakkeen vastausten vastaavuus 

Konkretian taso toimissa 

Vastuullisuuden läpäisevyys ja kestävyys

Omistajuus
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Kiitos



YHTEISET SOPIMUKSET 2022-23

- Musiikin julkisen esittämisen jatko – mahdollinen lisäys live streemaukseen

- Gramex jatkaa maksutonta streemausta vuoden 2021 loppuun osana 

neuvotteluprosessia

- Tuplaturva

- Mukaan muita kuin lajiliittoja – lähtökohtaisesti vain oman toiminnan osalta

- Laskut 2021 ovat tulossa, kun korona-alennus on selvä

- Ma 25.10 klo 14—15.30 Sporttitalon sininen aula (mahdollisuus liittyä 

mukaan etänä – pyydä linkki allekirjoittaneelta) 



JÄRJESTÖJOHDON 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

6.10.2021



TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot:
niina.toroi@olympiakomitea.fi

040 6722220

mailto:niina.toroi@olympiakomitea.fi

