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AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Mikko Salonen klo 8.30-9.00

Tilaisuudet ja tapahtumat

Koronapandemiatilanne

Liikunnan valtionrahoituksen uudistaminen

Olympiakomitean strategian päivitys

Yhdistyslain muutosprosessi sekä Olympiakomitean sääntöjen ajantasaistaminen, Petri 
Heikkinen klo 9.00-9.15

Missä mennään toimialan tietosuojassa sekä yhteiset sopimukset 2022, Rainer Anttila klo 9.15-
9.30

Tähtiseurat tänään ja polku huippu-urheilun tähtiseuraksi, Anna Kirjavainen klo 9.30-



TILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

5.11.2020



Jäsenasioiden infot

• Olympiakomitean jäsenasioiden infot 2022:

• Keskiviikko 19.1. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 9.3. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 6.4. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 11.5. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 15.6. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 7.9. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 12.10. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 23.11. klo 8.30-10.00



Olympiakomitean vaikuttamisklinikat

Vaikuttamisklinikoissa käsitellään ajankohtaista liikuntapolitiikkaa 
ja liikuntayhteisön vaikuttamisen teemoja. 

Joulukuun vaikuttamisklinikka
ti 7.12. klo 15-16
vieraana valtiosihteeri Tuomo Puumala
aiheina mm. liikunnan rahoituksen tulevaisuus, 
harrastamisen Suomen mallin jatko

Klinikka toteutetaan Teamsin välityksellä. Vaikuttamisklinikat ovat 
avoimia kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa mukaan!

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/


EYOF 2022







KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” (18.11.2021):

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

• Tartuntatautilain muutoksen jatko lausuntokierroksella

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


LIIKUNNAN VALTIONRAHOITUKSEN 
UUDISTAMINEN



Uusi rahoitusmalli

• Valmistelun lähtökohtana ns. kokonaisuudistus: kytkös rahapelaamisen ja liikunnan välillä katkaistaan

• Liikunnan valtionrahoituksen taso päätettäisiin budjettiprosessissa

• Uudistukseen liittyen on ratkaistava myös vuoden 2023 rahoitustaso

• Valmistelu: valtiosihteereiden työryhmä + parlamentaarinen seurantaryhmä, jossa liikunta edustettuna

• Valtioneuvoston tiedote 26.11.: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-
rahoitusmallivalmistelu-etenee

• Valtioneuvoston kuuleminen aiheesta 2.12. klo 10.00-11.30 – ilmoittautuminen 1.12. klo 15 mennessä

Valmistelu-
ryhmän esitys 

17.12.

Kehysriihi ja 
budjettiriihi:
Vuoden -23 

rahoitus

Uusi malli 
käytössä 
1.1.2024

Uuden mallin 
eduskunta-

käsittely 
Vuonna-22

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-rahoitusmallivalmistelu-etenee
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-rahoitusmallivalmistelu-etenee


Kiitos!

Oikein hyvää joulunodotusta 
kaikille! 



Yhdistyslain muutosprosessi sekä Olympiakomitean sääntöjen 
ajantasaistaminen

• Yhdistyslain muutosesityksen lausuntopalaute:

• Puolueet vastustivat yhdenvertaisuusperiaatteen ja jäsenen kyselyoikeuden kirjaamista 
lakiin, olettamasäännösten lisäämistä sekä  hallituksen tehtävien ja esteellisyyssäännösten 
tarkentamista → eivät mene valmisteluun→ järjestöt olisivat pitäneet muutoksia 
tarpeellisina!!! 

• Valmisteluun

• 100 %  etäkokous

• Jäsen- ja liittoäänestyksen salliminen pj valinnassa

• Jäseneksi ottamisen ja eroilmoituksen vastaanottamisen delegointi

• Toimitusjohtaja toimielimen salliminen

• Helpotettu tilinpito pienille yhdistyksille

• Yhdistysten yhdistymistä koskevat säännökset

• Uusi toimintaryhmälaki 



Yhdistyslain muutosprosessi sekä Olympiakomitean sääntöjen 
ajantasaistaminen

• Aikataulu 

• HE kevätkaudella 2022→ voimaan mahdollisimman pian 

• Toimitusjohtajaa, yhdistysten yhdistymistä ja toimintaryhmää koskevat muutokset 
voimaan kuitenkin  aikaisintaan 2024 (PRHn järjestelmien muutostyöt)

• Helpotettu tilinpito koskisi 2023 alkavaa tilikautta 

• Lausuntoja pyydetään mikäli  valmisteluun menevät esitykset poikkeavat merkittävästi 
työryhmämietinnön esityksistä  



Olympiakomitean sääntöjen ajantasaistaminen

• Mietintämyssyyn kevätkokouksen valmisteluun 

• Pitäisikö hallituksen vaihtua asteittain,   kahden vuoden välein puolet erovuorossa ?

• Jäsenmaksuporrastus jäsenen koon mukaan? → tuli esiin syyskokouksen keskusteluissa

• Suhteellisesta vaalitavasta luopuminen hallituksen jäsenten vaalissa?

• Hallituksen kokoonpanon rajoitusten lievittäminen? → pitäisikö poistaa hallituksen jäsenistä 

korkeintaan puolet voi olla järjestön jäsenen luottamus- tai toimihenkilöitä

• Muuta?



URHEILUTYÖNANTAJAT 
KOULUTTAA



Urheilutyönantajat ry kouluttaa

Uusi yhteistoimintalaki tulee voimaan 1.1.2022. Mikä muuttuu ja mitä työnantajan tulee 
ottaa huomioon, jotta uuden yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet tulevat täytetyksi? 
Laki velvoittaa työnantajia, joilla on vähintään 20 työntekijää. Myös pienempien 
työnantajien kannattaa hyödyntää lain määrittelemiä vastuullisen työnantajan 
käytänteitä.

Koulutus Yhteistoimintalaki uudistuu toiminnanjohtajille ja työsuhdeasioita hoitaville:

• 2.12.2021 klo 9.00-11.30

• Kouluttajana juristi Terhi Salonpää, Palta ry

• Hinta 75 € / osallistuja

• Ilmoittaudu viimeistään 23.11 . täällä JATKUU 1.12 klo 23.30 asti

• Viesti koulutuksesta lähetetään tilaisuuden jälkeen sähköpostilla

https://www.suomisport.fi/events/7cbf207a-99cc-41f1-a4af-00aeb73aa2b0


Tietosuoja

- Urheilun käytännesääntö

- Valmisteluryhmä keräämään kysymyksiä ja ratkomaan niitä urheilun lähtökohdista. Valmistelun jälkeen kaikki halukkaat 
kasaan pohtimaan asiaa.

- Mietityttäviä kysymyksiä voi laittaa heti tulemaan

- Nyt mielessä: Toisen puolesta toimimisen vähentäminen ja tietosuojatietoisuuden lisääminen ihan kaikille

• https://tietosuoja.fi/documents/6927448/10594424/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnass
a/3f0e1e72-ec39-a103-4de9-df5a730ed226/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa.pdf

• Yleisperiaatteet – mm. oikeusperusteet ja dokumentoinnin sekä informoinnin pakko

• Esimerkit: 

• Saako urheiluseura julkaista kilpailun tuloksia? 

• Saako urheiluseura antaa vapaaehtoistyöntekijälleen tiedot lapsista (esimerkiksi nimet, syntymävuodet, kotipaikka), joiden toimintaa 
työntekijä ohjaa?

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/10594424/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa/3f0e1e72-ec39-a103-4de9-df5a730ed226/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa.pdf


Yhteiset sopimukset 2022-23

- Tuplaturva

- Perushinta sama kuin 2021 – korona-alennus mahdollinen

- Musiikkisopimukset

- Perushinta nousee 2.4% - korona-alennus mahdollinen

- Ei mitään striimausoikeutta – voidaan jatkaa valmistelua, kun osataan arvioida käytön 
laajuus



Lisää teksti napsauttamalla



Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen 
laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtiseura-ohjelma on tarkoitettu kaikille seuroille ja 
mukaan voi tulla monella eri tavalla.

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.    
Tähtimerkki on lupaus laadusta. 

Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, 
reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä. 
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Menestyvä urheiluseura tuottaa arvoa osallistujille ja 
yhteiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa



Minkälaisen tulevaisuuden seura valitsee?
Miksi kehittyminen on tärkeää seuralle?

24

Seuran toiminta
nykyhetkellä

Tavoitetilaan

suuntautuva

kehittäminen

Ei

kehittämistä





Tähtiseurojen ja potentiaalisten Tähtiseurojen määrä

26

563
seuraa

114
seuraa

18
seuraa,
(11 lajia
prosessissa)

Tähtiseura-ohjelman 
starttivaiheen arvioinnin 
yhteydessä muodostetun 
seuratietokannan mukaan 
seuroja 7325 (45 lajiliittoa)

Potentiaalisia Tähtiseuroja
2300  (yli 100 jäsentä)

Lähde: Tähtiseura-ohjelman 
arviointi: Starttivaihe 2017-
2019. 



TÄHTISEURA-OHJELMA
TARJOAA ERILAISIA 
MAHDOLLISUUKSIA 
KEHITTÄÄ SEURAA
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Tähtiseura-ohjelma tarjoaa erilaisia  mahdollisuuksia 
kehittää seuraa 

Tahto toimia laadukkaasti ja saada tunnustus seuran toiminnan 
hyvästä laadusta.
Seuran kehityspolku Tähtiseuraksi ja Tähtimerkin saavuttaminen. 

Tutustumme ja 
kokeilemme

Innostumme ja lähdemme kehittämisen 
polulle

Etenemme kohti 
erinomaisuutta

Eteneminen kohti erinomaisuutta.
Tavoitetaulun, Sporttilinssin ja muun 
kehittämistuen hyödyntäminen.” 

Yksittäisten asioiden 
kehittäminen.
Työkalujen hyödyntäminen.



Tähtiseura-verkkopalvelu ja sen työkalut tukevat 
kehittämistyötä
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Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana 
Suomisport Seurapalvelua

• Helppo käyttää
• Maksuton
• Kaikille seuroille

• Mahdollistaa toiminnan kehittämisen kohti 
entistä parempaa suuntaa

• Luo yhteisen perustan seuratoiminnan eri osa-
alueiden tarkasteluun

• Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista
• Tuo seuratoiminnan upeat toiminnat näkyviksi



SEURAKEHITTÄJÄ-
VERKOSTO

SEUROJEN TUKENA



Helpottaa toiminnan kehittämistä

Ohjaa tarkastelemaan toimintaa eri 
laatutekijöiden avulla sekä tunnistmaaan 
omat vahvuudet

Kannustaa jatkuvaan kehittämiseen ja 
tukee seuran menestystä

Yhteisöstä voimaa

Seura saa tukea ja kannustusta 
kehittämiseen lajiliitolta, aluejärjestöltä ja 
Olympiakomitealta

Tähtiseurat muodostavat verkoston, jossa 
voi oppia toisilta

Hyödyt seuralle

Vahva brändi

Yhteinen vahva brändi tuo esille 
laadukkaan toiminnan ja vahvistaa 
seuran omaa imagoa

Houkuttelee seuraan uusia harrastajia ja 
yhteistyökumppaneita

Vastuullista toimintaa ja laadukasta 
ohjausta & valmennusta

Hyvät työkalut

Maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu 
Suomisportissa ja lukuisat työkalut ovat 
seurojen käytössä helpottamassa seuran 
kehittämistä
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1.12.2021
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• Ohjelma on rakennettu ja käynnistynyt hyvin: Ohjelma 
koetaan sen parissa toimivien keskuudessa hyödylliseksi

• Kehittämisen painottamisen valinta on ollut osallistujille hyötyä 
tuottava ratkaisu. 

• Starttivaiheen arviointiin osallistuneista seurakehittäjistä ja 
seuroista yli 90 prosenttia piti Tähtiseura-prosessia hyödyllisenä 
välineenä seurojen kehittymiseen. 

• Ohjelma koettiin vuorovaikutuksen välineenä, jonka kautta 
seurojen ja seurakehittäjien/liittojen yhteistyö vahvistuu. 

→ haasteena viestiä tämä myös ulospäin?

• Ohjelma on laajentunut ja vaatimustaso noussut. Auditointi 
ja Tähtimerkki nähdään edelleen varsin keskeisinä, vaikka 
kehityspolku tarjoaa mahdollisuuksia myös muuhun 
kehittämiseen.

→ Toiveena, että ohjelma kehittyy ajassa

Tähtiseura-ohjelman starttivaiheen 
arviointi: Johtopäätöksiä



Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.
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HUIPPU-URHEILU-
SEURATOIMINNAN 
OSA-ALUE



Huippu-urheiluseuratoiminnan 
tavoitteet
1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen kehittyminen 

2. Huippu-urheilun toimijoiden yhteistyön tiivistyminen ja roolien 
selkiytyminen

1. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen ja lajiliiton yhteistyön tiivistäminen 
huippu-urheilun vahvistamiseksi

2. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliiton sekä keskeisten urheilun 
toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) yhteistyön 
tiivistäminen huippu-urheilun koordinoinnin parantamiseksi

3. Huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen välisen yhteistyön vahvistuminen

Huippu-urheiluseuratoiminta on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, 
jolla lajiliitto ja sen huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat 
kehittää lajin toimintaa yhdessä – tavoitteena terve ja menestyksekäs 
urheilijan polku lajissa.

1.12.2021 35



Huippu-urheiluseura
on tunnistettu osaksi huippu-
urheilun toimintaympäristöä ja 
Tähtiseura-ohjelmaa 



Huippu-urheiluseuran määrittely

Huippu-urheiluseura on seura, jonka nuoret ja/tai aikuiset urheilijat 
menestyvät kansallisesti ja kansainvälisesti, joka on strategisella tasolla 
sitoutunut huippu-urheilun kehittämiseen ja yhteistyökykyinen toimija 
(tunnistamisessa apuvälineenä huippu-urheiluseuratoiminnan peruskriteerit).

Tähtimerkin saanut huippu-urheiluseura täyttää lisäksi Tähtiseura-ohjelman 
yhteiset sekä lajin soveltamat huippu-urheiluseuratoiminnan laatutekijät         
1) seuran urheilutoiminnan, 2) seuran johtamisen ja hallinnon, 3) seuran 
ihmisten ja 4) seuran aineellisten resurssien osa-alueilla sekä on saavuttanut 
Tähtiseura-ohjelman lasten ja nuorten Tähtimerkin.

1.12.2021 37

Huippu-urheiluseura Tähtiseura-ohjelmassa



Huippu-urheiluseuratoiminnan osa-alue

2010-luvulla voimistelu ja uinti aloittivat toiminnan lajiliittojohtoisesti.

2018 huippu-urheiluseuratoiminta tuli osaksi uudistunutta Tähtiseuraohjelmaa, 
valmistelun yhteydessä huippu-urheiluseuratoiminnan aloitti suunnistus ja yleisurheilu ja 
toiminta konseptoitiin.

2019 7 uutta lajiliittoa (cheerleading, judo, karate, käsipallo, taitoluistelu, tanssiurheilu ja 
tennis) aloittivat huippu-urheiluseuratoiminnan yhteisen prosessin kautta ja osa-alueelle 
perustettiin OK:n ohjausryhmä. 

2020-2021 toteutettiin huippu-urheiluseuran määrittely ja toiminnan asemointi, 
laatutekijöiden yhteinen pohja, auditoinnin uudelleenkonseptointi, lajien huippu-
urheiluverkoston startti, 9 lajin laatutekijöiden soveltaminen lajiin ja avattiin 
verkkopalvelussa huippu-urheiluseuratoiminnan kehityspolku.

Vuonna 2022 merkittävä määrä auditointeja ja mahdollisuus uusien lajien starttiin.
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Tähtiseura-ohjelman huippu-urheilun osa-alueen 
työn eteneminen lajissa

1.12.2021 39

LAJILIITON PÄÄTÖS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA
Lajiliitto tekee päätöksen huippu-

urheiluseuratoiminnan aloittamisesta, tekee suunnitelman 
ja hakee oikeuden soveltaa ohjelmaa OK:lta.

YHTEINEN LAATUTYÖ JA AUDITOINTI
Lajiliitto päättää laatutyön muodosta, soveltaa 

kriteeristön lajiin, kutsuu tai valitsee seura 
kehityspolulle ja auditoi seurat.

JATKUVA YHTEISTYÖ LAJILIITON JA SEUROJEN VÄLILLÄ
Lajiliitto ja seurat sopivat keskinäisestä 

roolituksestaan, yhteinen laatutyö jatkuu strategisella otteella.



Huippu-urheilu-
seuratoiminnan prosessi 
on kaikille sama, mutta 
mahdollistaa lajin omat 
toiminnalliset ja 
sisällölliset valinnat

Syntyy hyviä käytäntöjä yhteisesti 
jaettavaksi



Kriteeristöllä on yhteinen 
pohja, mutta laatutekijät 
sovelletaan kuhunkin lajiin 
sopiviksi liiton, sen 
seurojen ja OK:n 
yhteistyöllä

Syntyy lajin tavoitteita tukeva 
kriteeristö



Huippu-urheiluseuratoiminnan kriteeristö

Kriteeristö on:

➢ väline tunnistaa seuroja, joilla on vaikutusta lajin huippu-urheilutulokseen

➢ väline kuvata laadukkaan huippu-urheilutoiminnan tunnuspiirteitä ja edellytyksiä  

➢ väline kehittää seuran toimintaa 

➢ Väline tukea lajin huippu-urheilun hallintaa, väline luoda viitekehys liiton, toimintaympäristöjen 
(urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) ja seurojen väliseen yhteistyöhön

Koostuu kahdesta osasta: 1) peruskriteereistä ja 2) toiminnan laatutekijöistä

Peruskriteerit ohjaavat ohjelmaan mukaan tulevien seurojen valintaa

Laatutekijät kuvaavat yhdessä tunnistettua, vaatimuksenmukaista toiminnan laatua 

Yksittäiset laatutekijät sovelletaan lajikohtaisesti pohjautuen lajiin ja lajin strategisiin 
valintoihin
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Huippu-urheiluseuratoiminnan osa-aluekohtaisten 
laatutekijöiden teemat

1.12.2021 43

Johtaminen
Hallinto

Viestintä ja 
markkinointi

Kansainvälinen 
vaatimustaso

Urheilijan polku
valmennuskäytännöt

Valmennus ja 
asiantuntijatoiminta

Voimavarat
Yhteisöllisyys

Talous
Olosuhteet

Lajiin sovelletut 
laatutekijät

Lajiin sovelletut 
laatutekijät

Lajiin sovelletut 
laatutekijät

Lajiin sovelletut 
laatutekijät



Huippu-urheiluseuratoiminnan materiaalipaketti 
lajeille

Huippu-urheiluseuratoiminnan määrittely ja tavoitteet

Ohjaavat starttikysymykset oman toiminnan suunnitelman 
toteuttamisen tueksi

Laatutekijöiden yhteinen pohja

Seuran kehitysprosessi huippu-urheiluseuraksi

Seuran itsearvioinnin ja auditoinnin konsepti

OK:n toimijoiden ja ohjausryhmän tuki

Huippu-urheiluseuratoimintaa tekevien lajien verkosto
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Hyötyjä

Seuran hyvän toiminnan tunnistaminen ja tunnustaminen

Mahdollisuus kertoa toiminnan vaikuttavuudesta myös sidosryhmille

Seuran toiminnan kehittyminen

Seuran ja liiton välisen yhteistyön kehittyminen

Roolien selveneminen

Resurssien kohdentuminen 

Lajin seurojen välisen yhteistyön lisääntyminen

Huippu-urheiluseuratoiminnan verkosto

Seuran ja akatemian välisen yhteistyön mahdollinen vahvistuminen

Osaamisen kehittyminen ja tuki toiminnalle

Ammattimaisuuden vahvistuminen

1.12.2021 45



Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.
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