Suomen Olympiakomitea
Hallitustiedote 21.8.2017

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Vierumäellä 18.-19.8.2017 Olympiakomitean strategian
toimeenpanoa sekä huippu-urheilun ja liikkeen lisäämisen tavoitteita ja suuntaviivoja vuosille 2017-2020.
Muita ajankohtaisia aiheita oli ohjausryhmien perustaminen.
Olympiakomitean strategia käytäntöön
Olympiakomitean strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 vahvistettiin syyskokouksessa 2016. Monia
strategiassa asetettuja tavoitteita on saavutettu kuluvana vuonna. Samalla on tunnistettu tarve keskeisten
tekemisten tarkemmalle määrittelylle ja tehokkaammalle läpiviennille.
Olympiakomitean hallituksen keskustelu käytiin viiden teeman alla: (1) Roolimme liikkeen lisäämisessä, (2)
Huippu-urheilu tavoitteelliseksi, (3) Keskusjärjestö vai palveluyksikkö – vai molempia, (4) Luottamuksen
palautus sekä (5) Talous kuntoon.
Hallitus kävi kustakin teemasta perusteellisen keskustelun ja jatkaa niiden työstämistä seuraavissa
kokouksissaan syys- ja lokakuussa. Työn tuloksena strategiaan mahdollisesti haluttavia tarkennuksia tullaan
esittelemään syysvuosikokouksessa 25. marraskuuta.
Huippu-urheilun tavoitteet ja suuntaviivat 2017–2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö ovat
käyneet kevään ja kesän aikana keskusteluja suomalaisen huippu-urheilun tavoitteista ja suuntaviivoista
tuleville vuosille. Keskusteluissa on myös täsmennetty eri toimijoiden keskeiset roolit ja vastuut. Myös
lajiliitot ovat osallistuneet työhön.
OKM:n ja Olympiakomitean yhteisenä tavoitteena on kasvattaa suomalaisen huippu-urheilun kansainvälistä
menestystä, osaamista ja arvostusta eettisesti kestävällä tavalla. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
koordinoitua yhteistyötä ja selkeyttää rooleja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.
Keskustelujen tuloksena on syntymässä ”Suomalaisen huippu-urheilun tavoitteet ja suuntaviivat 2017-2020”
-asiakirja. Se tulee osaksi laajempaa työstettävänä olevaa OKM:n ja Olympiakomitean tavoiteasiakirjaa, jossa
kuvataan Olympiakomitean kokonaistavoitteet liikunnan ja urheilun kehittämiseksi.
Olympiakomitea viestii tulostavoitteista ja lajien priorisointiviitekehyksestä tarkemmin keskiviikkona
23.8.2017
Liikkeen lisäämisen tavoitteet ja suuntaviivat 2017–2020
Keskustelut OKM:n kanssa on käynnistetty myös liikkeen lisäämisen tavoitteista ja suuntaviivoista seuraaville
vuosille. Näissä keskusteluissa täsmennetään eri toimijoiden keskeiset roolit ja vastuut puolestaan liikkeen
lisäämisessä.
Keskustelujen tuloksena syntyvä ”Lisää liikettä tavoitteet ja suuntaviivat 2017-2020” -asiakirja tulee niin ikään
osaksi laajempaa OKM:n ja Olympiakomitean tavoiteasiakirjaa koskien Olympiakomitean kokonaistavoitteita
koko organisoidun liikunnan ja urheilun kehittämiseksi.

Ohjausryhmät asioiden valmistelun tukena
Olympiakomitean hallitus päätti ohjausryhmien perustamisesta, tehtävistä ja kokoonpanoista olosuhdetyön,
liikkeen lisäämisen sekä kansainvälisen yhteistyön osa-alueilla. Huippu-urheilun ohjausryhmä ja talousryhmä
ovat toimineet jo talvesta 2017 lähtien. Ohjausryhmät toimivat ensisijaisesti hallituksessa käsiteltävien
asioiden valmistelun tukena.
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