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Johdanto Strategiaprosessi

Urheilu on perimmäiseltä luonteeltaan kansainvälistä sen rakenteen ja sääntöjen 

vuoksi.  Globalisaation vahvistuessa voi todeta, että kansainvälinen yhteistyö 

hyödyttää kaikkia toimijoita ruohonjuuritasolta johtajiin. Suomalaisella urheiluväellä on 
paljon mahdollisuuksia oppia uutta kansainvälisiltä kentiltä, vaikuttaa ja tehdä 

yhteistyötä kansainvälisesti sekä saavuttaa Suomelle entistä parempi asema hyvänä 

tapahtumanjärjestäjämaana. 

Samalla tunnistamme, että kansainväliset urheiluorganisaatiot painivat monien 

suurien ongelmien kanssa. Korruption, dopingin ja kilpailutulosten manipulaation 

kaltaisten ongelmien mittaluokka on valtava, ja ongelmat tuntuvat lisääntyneen 
viime vuosina. Suomen liikunta- ja urheiluyhteisö haluaa kantaa vastuuta urheilun 

nykytilasta. Olemalla mukana eettisesti kestävän urheilun vahvistamisessa voimme 

turvata liikkeemme tulevaisuuden. 

Suomalaisen urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia määrittää suomalaisten 

tahtotilan toimia kansainvälisessä liikunnan ja urheilun kentässä. Strategiassa 
määritetään kansainvälisen yhteistyön toiminta-ajatus, arvot, tavoitteet, roolit ja 

keinot yhteistyön jäntevöittämiseksi. Strategia on päivittyvä ja siihen tehdään 

muutoksia tarpeen niin vaatiessa. 

Johdanto-osuudessa esitellään strategiaprosessia, kansainvälisen yhteistyön hyötyjä, 

rooleja ja kansainvälisen liikuntapolitiikan nykytilaa. Varsinainen strategia valintoineen 
sisältää toiminta-ajatuksen, arvot ja tavoitteet.

Valo ja Olympiakomitea käynnistivät kansainvälisyysstrategiaprosessin syksyllä  

2015. Strategiatyö päätettiin käynnistää luomaan suomalaisen urheiluyhteisön 

kansainvälisen yhteistyön yhteistä tavoitetilaa ja vahvistamaan sen vaikuttavuutta 
kansainvälisellä tasolla. Urheilun kansainvälisessä vaikuttavuuskyselyssä* ilmenee, että 

Suomalaisten vaikuttavuus on lähellä Pohjoismaisia kollegoita melko hyvällä tasolla. 

Parannettavaa löytyy kuitenkin aina ja pienen maan tuleekin panostaa vähien 
resurssien tehokkaaseen kohdentamiseen.

Suomalaisten kansainvälisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, eikä strategiatyöhön 

ole tarvinnut lähteä tyhjiöstä. Kansainvälisyysstrategian työstäminen käynnistettiin 
kuitenkin kyselyllä lajiliitoille ja kansainvälisille vaikuttajille, jotta saataisiin parempi 

käsitys lajiliittojen kansainvälisen toiminnan nykytilasta. 

Kansainväliset vaikuttajat toivoivat työhönsä näkyvyyttä, tukea omalta 

taustaorganisaatiolta ja muilta vaikuttajilta sekä urheiluyhteisön arvostusta. Lajiliitot 

toivovat erityisesti tapahtumahakuihin yhteisiä pelisääntöjä ja strategista 
lähestymistapaa. Yhteistyölle ja yhteiselle strategialle löytyi kyselyssä lajiliittojen ja 

suomalaisten vaikuttajien laaja tuki. Niin ikään yhteistyö mahdollistaa myös parhaan 

tiedon, kokemusten ja osaamisen jakamisen. 

Strategiaprosessi on toteutettu avoimesti eri sidosryhmien kanssa ja asiakirjaa on 

käsitelty monissa eri tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Jatkossakin asiakirjaan voi vaikuttaa 
ja sitä päivitetään tarpeen tullen. Kaikki liikunta- ja urheiluyhteisön toimijat ovat 

tervetulleita kansainväliseen yhteistyöhön mukaan.

*The Formal Global Sports Political Power Index 2015/NOC of Denmark
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Kansainvälisen yhteistyön hyödyt

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen nuolikuva kuvaa toimintakenttää ja 
suuntia tulevina vuosina. Visio – Maailman liikkuvin ja Pohjoismaiden menestyvin 
urheilukansa – on huippu-urheilulle ja liikunnalle yhteinen ja korostaa koko 
urheiluyhteisön työn kohdistumista kahteen strategiseen tavoitteeseen: liikkeen 
lisäämiseen ja menestyvään huippu-urheiluun.

On tärkeää, ettei kansainvälisyysstrategiasta muodostu erillinen kokonaisuus, vaan se 
rakentuu tiiviissä yhteydessä urheiluyhteisön menestyssuunnitelmaan. Kansainvälisen 
toiminnan tarkoitus onkin tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista ja siten 
tuottaa lisäarvoa suomalaisille liikkujille ja urheilijoille. 

Kansainvälisen yhteistyön kautta Suomeen voidaan saada lisäresursseja sekä uusinta 
tietoa, asiantuntemusta ja muiden maiden hyviä käytäntöjä.  Suomeen tulevien 
hyötyjen lisäksi kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on jättää suomalaisten 
kädenjälki kansainväliseen liikuntapolitiikkaan. Vaikuttamalla kansainvälisissä 
organisaatioissa omia liikuntapoliittisia tavoitteita voidaan edistää monin tavoin, 
urheilun integriteetistä kestävään kehitykseen. Kestävä ja eettisellä pohjalla toimiva 
kansainvälinen urheilujärjestelmä on kaikkien toimijoiden, urheilijoiden ja liikkujien etu 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Hyvin vaikuttava, merkittävä, arvostettu ja verkostoitunut maa on hyvissä asemissa 
kun kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjistä päätetään. Kansainvälisten 
kilpailuiden, kongressien, ja merkittävien urheilutapahtumien hakeminen ja 
järjestäminen auttavat Suomea ja suomalaisia tulemaan tunnetuiksi kansainvälisellä 
kentällä, tukevat suomalaisten urheilumenestystä, edistävät innovaatioita ja 
vahvistavat vaikuttavuutta. 

Tässä asiakirjassa on tehty valintoja urheiluyhteisön kansainvälisiksi tavoitteiksi. Samalla 
tiedostamme, että kansainväliset suhteet ovat myös liikunnan ja urheilun 
kansainvälisen liiketoiminnan perusedellytys. Hyvänä esimerkkinä toimii suomalaisen 
Cleantech -osaamisen markkinoiminen Olympialaisissa tuleville kisahakijoille. 
Urheiluopistoille ja valmennuskeskuksille kansainvälisyys tuo uutta osaamista ja 
asiakaskuntaa ja tieteelliset yhteisöt ovat jo perusluonteeltaan kansainvälisiä. Näihin 
ja moniin muihin teemoihin ei ole omaa tavoitetta tässä asiakirjassa, mutta ne ovat 
luonnollisesti osa suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälistä yhteistyötä.
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Kansainvälisen liikuntapolitiikan Roolit kansainvälisessä 
nykytila yhteistyössä 

Kansainvälinen liikunnan ja urheilun kenttä on ollut jo pitkään käymistilassa, koska 

urheilun integriteettiin ja eettisiin periaatteisiin kohdistuu useita uhkia.  Suurtapahtumien 

ihmisoikeuskysymykset ja järjestämiskustannukset, korruptio, doping-skandaalit, 
kilpailutulosten manipulaatio ja demokratian puute päätöksenteossa ovat nousseet 

urheilua koskevaan uutisointiin enemmän kuin koskaan ennen.  Urheilun sisäisissä 

prosesseissa ja hyvässä hallinnossa onkin paljon parantamisen varaa. 

Järjestäytynyt urheilu on vastannut sitä kohdanneisiin haasteisiin. Kansainvälisen 

Olympiakomitean Agenda 2020 on kunnianhimoinen projekti muuttaa urheilun 

suuntaa. Olympialaisten hakuprosessin muuttaminen järjestäjäystävälliseen suuntaan, 
kestävien arvojen korostaminen ja puhtaiden urheilijoiden suojeleminen ovat kaikki 

avauksia kohti eettisesti kestävää urheilujärjestelmää. Olympialiikkeen ryhtiliike 

toivottavasti heijastuu koko urheilujärjestökenttään positiivisesti.

Urheilu tuli Euroopan unionin toimivaltaan Lissabonin sopimuksen myötä (2009). Sen 

johdosta EU on nostanut rooliaan toimijana urheilussa, ja pyrkinyt vaikuttamaan moniin 
urheilun ajankohtaisiin kysymyksiin työsuunnitelmien, jäsennellyn vuoropuhelun ja 

rahastojen kautta. EU on urheilussa keskittynyt urheilun integriteetin suojeluun sekä 

urheilun taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. 

Euroopan neuvosto keskittyy liikunnan osalta pitkälti eettisiin kysymyksiin. Euroopan 

neuvosto on kolmen urheiluyleissopimuksen kotipesä (antidoping, katsomoturvallisuus ja 
match-fixing). Lisäksi Euroopan neuvoston urheiluyhteistyön puitteissa on luotu lukuisia 

suosituksia eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Kansainvälisessä liikuntapolitiikassa on herätty myös kansalaisten liikkumattomuuden 

haasteeseen. EU ja myös monet järjestöt pyrkivät edistämään fyysistä aktiivisuutta eri 

keinoin. Urheilujärjestöille liikunnan edistäminen tarjoaa mahdollisuuden kantaa 
yhteiskuntavastuuta omalta osaltaan. Olemalla aktiivinen Suomi voi maana olla 

tukemassa urheilun uudistusprosessia ja ratkaisemassa liikkeemme tulevaisuuteen 

liittyviä uhkia.

Tässä strategiassa on mainittu joitakin toimijoita suomalaisessa liikunta- ja 

urheiluyhteisössä, jotka toimivat aktiivisesti kansainvälisillä kentillä. Kaikkia mahdollisia 

toimijoita ei ole kerätty listaksi, vaan mukana on määritelmät näiden tavoitteiden 
näkökulmasta olennaisimpien toimijoiden rooleista. Roolien määrittäminen on 

haastavaa, mutta välttämätöntä strategian toteuttamiseksi käytännössä. Keskustelu 

rooleista onkin tervetullutta ja tarkentaa työnjakoa eri toimijoiden välillä.

Jatkossa kansainvälisyysverkosto on foorumi, jossa urheiluyhteisön eri toimijat kohtaavat, 

vaihtavat tietoja ja jakavat osaamista kansainvälisissä kysymyksissä. Samalla toimijat 

saavat vertaistukea itselle läheisissä kysymyksissä ja kokemuksissa. Verkostotyöllä 
kansainvälisestä yhteistyöstä saadaan jatkuvaa ja rooleista, tavoitteista ja keinoista 

keskustelemiselle on luonteva foorumi.

Suomalaiset toimivat monilla kentillä kansainvälisesti ja he edustavat siellä ensisijaisesti 

omia järjestöjään tai organisaatioitaan. Viime kädessä jokainen järjestö ja toimija itse 

vastaa omasta vaikuttamisestaan kansainvälisesti. Yhteinen kansainvälisyysstrategia ja  
-verkosto antavat kuitenkin välineitä ja selkänojaa vaikuttaa yhteisesti sovituissa asioissa 

järjestöjen omien agendojen rinnalla. On ennen kaikkea voimavara, että voimme 

vaikuttaa samanaikaisesti useissa eri järjestöissä. Yhdessä saamme aikaan enemmän.
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Rohkeasti yhdessä 

Vaikutamme rohkeasti yhdessä tavoitteidemme toteuttamiseksi kansainvälisesti.

Ilo

Ilo tehdä töitä liikunnan ja urheilun eteen on suomalaisten tunnusmerkki kansainvälisillä kentillä.

Kunnioitus

Arvostamme kansainvälisen yhteistyön eteen tehtyä työtä Suomessa ja maailmalla.

Vastuullisuus

Toimintatapamme kansainvälisillä kentillä ovat vastuullisia, ja kestävät aina eettisen tarkastelun.

Tuloksellisuus

Kansainvälinen yhteistyö on tavoitteellista ja tuloksellista.

Toiminta-ajatus

Suomi on kansainvälisen urheilun ja liikunnan kentällä aktiivinen ja vaikutusvaltainen toimija, 

joka edistää urheiluliikkeen eettisiä toimintatapoja ja 

tukee kansainvälisen urheilujärjestökentän sisäistä uudistusprosessia.
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Tavoitteet

Suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisen yhteistyön tavoitteet ja keinot 

luovat edellytyksiä strategisten tavoitteidemme toteutumiselle eli liikkeen lisäämiselle 

ja menestyvälle huippu-urheilulle. Nämä tavoitteet suuntaavat toimintaamme ja 
varmistavat, että viestit maailmalla ovat yhtenäisiä. 

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteet on jaettu kahteen osaan, kansainvälisiin 

urheilujärjestöihin sekä Euroopan unioniin ja Euroopan neuvostoon kohdistuviin. 

Urheilujärjestökentällä vaikutamme sisältä käsin järjestöjen omaan toimintaan ja 

tavoitteissa korostuvat vastuullisuuskysymysten edistäminen, vaikuttajapaikkojen 
hakeminen sekä menestyminen urheilutapahtumien järjestäjämaana. 

Euroopan unioniin kohdistuvat tavoitteet koskevat lainsäädäntöä, liikunnan ja 
urheilun rahoituskriteerejä sekä jäsenvaltioita koskevia politiikkalinjauksia. EU:ssa 

tapahtuva vaikuttamistyö toteutetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

Suomen Olympiakomitean toimesta. Lisäksi Olympiakomitea vaikuttaa EU:ssa 
ENGSO:n ja EOC:n kautta.

Vaikuttavuuden parantaminen on kansainvälisyysstrategian läpileikkaava tavoite, 
joka onnistuessaan auttaa saavuttamaan muut strategiassa määritellyt tavoitteet.

1. Kansainväliset kattojärjestöt

1.1. Kansainväliset urheilujärjestöt toimivat vastuullisesti

1.2. Suomalaisten laaja edustus kansainvälisissä liikunta- ja urheilujärjestöissä

1.3. Kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu urheilutapahtumien järjestäjämaa  

2. Euroopan Unioni ja Euroopan neuvosto

2.1. Vastuullisuutta urheilussa edistävä Euroopan Unioni ja Euroopan neuvosto 

2.2. Suomalaisen vapaaehtoiskulttuurin säilyttäminen

2.3. Liikunnan ja urheilun taloudellisten resurssien turvaaminen ja kasvattaminen

8



1. Kansainväliset kattojärjestöt

1.1. Kansainväliset urheilujärjestöt toimivat vastuullisesti

Nykytila: 

Kansainväliset urheilun kattojärjestöt kamppailevat monien eettisten ongelmien 
kanssa. Erityisesti doping, korruptio, ottelutulosten manipulointi ja 

ihmisoikeusrikkomukset heikentävät urheilun integriteettiä ja urheilujärjestelmän 

mainetta. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ympäristövastuu ja kestävä kehitys toteutuvat 
joidenkin järjestöjen toiminnassa vain satunnaisesti.

Tavoitetila:

Hyvän hallinnon, kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden periaatteita 
noudatetaan kansainvälisessä urheilujärjestökentässä laajasti, ja järjestöjen avoimuus 

ja läpinäkyvyys paranevat. Järjestöt ovat sitoutuneet suojelemaan urheilun 

integriteettiä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Naisten asema erityisesti 
päätöksenteossa vahvistuu ja ympäristön, ihmisoikeuksien sekä kestävän kehityksen 

kysymykset huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Keinot:

• Tunnetaan vastuullisuuden periaatteet hyvin ja viedään niitä aktiivisesti ja 

suunnitelmallisesti eteenpäin kansainvälisissä järjestöissä

• Toimitaan esimerkkinä vastuullisesta toiminnasta liikunnan ja urheilun kaikilla 
tasoilla

• Luodaan konkreettisia malleja ja ratkaisuja vastuullisuuden parantamiseksi

• Vahvistetaan omaa osaamista sisältökysymyksissä ja tehdään yhteistyötä 
urheilun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Roolit:

Olympiakomitea: Koordinoi urheiluyhteisön vaikuttamistyötä ja vaikuttaa itse omissa 

kansainvälisissä kattojärjestöissään. Kehittää ratkaisuja vastuullisemman urheilun 
edistämiseksi yhteistyössä jäsenten kanssa. Tuo asiantuntemusta vastuullisuus-

kysymyksissä urheiluyhteisön käyttöön.

Paralympiakomitea, lajiliitot ja muut järjestöt: Vaikuttavat omissa kattojärjestöissä 
vastuullisen liikunnan ja urheilun edistämiseksi.

OKM: Vastaa kansainvälisestä vaikuttamisesta valtioiden välisissä järjestöissä.

SUEK: Vastaa yhteistyössä Olympiakomitean kanssa eettisen työn edistämisestä 
Suomessa sekä luo konkreettisia malleja ja ratkaisuja vastuullisuuden parantamiseksi.

Kaupungit ja muut tapahtumanjärjestäjät: Noudattavat vastuullisuuden periaatteita 

tapahtumien järjestämisessä, ja vaikuttavat kansainvälisesti isäntäkaupunkien 
verkostossa. 

Liikunnan ja urheilun ulkopuoliset asiantuntijatahot: Tärkeitä kumppaneita, jotka 
tukevat liikunta- ja urheiluyhteisön asiantuntemusta vastuullisuuden teemoissa.
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1. Kansainväliset kattojärjestöt

1.2. Suomalaisten laaja edustus kansainvälisissä liikunta- ja urheilujärjestöissä

Nykytila: 

Suomella on pitkät perinteet kansainvälisessä vaikuttamisessa niin 

urheilujärjestökentällä kuin EU:n tasollakin. Suomalaisilla on joitakin tärkeitä 
luottamustehtäviä kansainvälisissä urheiluorganisaatioissa, mutta edustus ei ole 

laajaa. Työntekijöitä kansainvälisissä organisaatioissa on Suomesta vain kourallinen. 

Suomelta puuttuu toimintatapa kansainvälisten luottamustehtävien hakemiseksi sekä 
suomalaisten toimijoiden osaamisen ja yhteistyön lisäämiseksi. 

Hallituspaikkojen määrä 2016: 18*

Komiteapaikkojen määrä 2016: Noin 200* 

Global Sports Political Power Index 2015:

Europe: 16 sija

World: 25. sija

Tavoitetila:

Suomi on kansainvälisesti aktiivisesti vaikuttava maa, jonka hallituspaikkojen määrä 

kasvaa 100 prosentilla ja komiteapaikkojen määrä 50 prosentilla vuoteen 2025 
mennessä. Suomalaiset tekevät tiivistä yhteistyötä vaikuttamispaikkojen ja 

työpaikkojen saamiseksi. Vaikuttajat toimivat aktiivisesti omissa organisaatioissaan ja 

heillä on laaja osaaminen vaikuttamistyössään. Vaikuttamispaikkoja hyödynnetään 
edistämään urheiluyhteisön kansainvälisiä tavoitteita, kuten vastuullisuutta ja 

tapahtumien hakemista Suomeen.

Hallituspaikkojen määrä 2025: 36

Komiteapaikkojen määrä 2025: 300

Global Sports Political Power Index:

Europe: 10 sija
World: 15. sija

Keinot:

• Luodaan suunnitelmallinen toimintatapa uusien luottamustehtävien ja 

työpaikkojen hakemiseksi yhdessä lajiliittojen ja Olympiakomitean kesken

• Kehitetään suomalaisten ehdokkaiden ja lajiliittojen osaamista kansainvälisessä 

verkostoitumisessa ja hakuprosesseissa 

• Luodaan kansainvälisen vaikuttajan polku ja avataan ovia uusille toimijoille

• Lisätään vaikuttajien yhteistyötä kansainvälisyysverkoston kautta

• Viestitään aktiivisesti kansainvälistymisen mahdollisuuksista liikunta- ja 

urheiluyhteisön toimijoille

Roolit:

Olympiakomitea: Koordinoi luottamustehtävien hakemista yhdessä lajiliittojen ja 
muiden järjestöjen kanssa, tuo osaamista ehdokkaiden ja vaikuttajien käyttöön, 

koordinoi kansainvälisyysverkostoa ja viestii kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

Paralympiakomitea, lajiliitot ja muut järjestöt: Asettavat ehdokkaita kansainvälisiin 
tehtäviin ja tukevat ehdokaskampanjoita aktiivisesti. Tukevat omien toimijoidensa 

kansainvälistymistä sekä omien vaikuttajien työtä kansainvälisissä kattojärjestöissä.

Kansainvälisyysverkosto: Koordinoi vaikuttajien yhteistyötä, mahdollistaa osaamisen 
jakamisen ja viestii kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

Pohjoismainen yhteistyö: Tehdään Pohjoismaiden kanssa yhteistyötä 
vaikuttamispaikkojen hakemisessa kansainvälisesti.

*Määrät ovat lajiliittojen ja muiden järjestöjen Valolle ja Olympiakomitealle 
ilmoittamia (tilanne 10/2016).
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1. Kansainväliset kattojärjestöt
1.3. Kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu urheilutapahtumien järjestäjämaa

Nykytila:

Suomi on maailmalla tunnettu luotettavana tapahtumajärjestäjämaana, ja Suomella 

on tarjota ainutlaatuista osaamista ja uusia ratkaisuja kansainväliselle urheilukentälle. 
Suomalaiselta urheiluyhteisöltä puuttuu kuitenkin yhtenäinen pitkäjänteinen 

strateginen suunnitelma urheilutapahtumien hakuun. Hakuprosesseihin tarvitaan 

selkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta.

Global Nations Index 2015: 24. 

Tavoitetila:

Suomelle myönnetään enemmän kansainvälisiä urheilutapahtumia. Kansainvälisten 
urheilutapahtumien hakukampanjoiden prosessit luovat uutta yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken, ja osaaminen kehittyy. Suomi saavuttaa kansainvälisesti entistä 

paremman aseman tapahtumajärjestäjämaana. Suomi tunnetaan eettisenä tasa-
arvon ja kestävän kehityksen edistäjänä myös tapahtumien kautta, ja 

osaamistamme tapahtumien järjestäjänä arvostetaan. Suomi on kansainvälisillä 

mittareilla mitattuna Pohjoismaiden aktiivisin urheilutapahtumien järjestäjämaa 
vuoteen 2025 mennessä.

Global Nations Index 2025: 15

Keinot:

• Tapahtumien hakuprosessit ovat suunniteltuja, ammattimaisia ja tavoitteellisia. 

Hakuprosessit toteutetaan kumppanuusperiaatteella eri tahojen kanssa.

• Urheilutapahtumien hakuprosessien tukeminen: materiaalit, osaamisen 

jakaminen ja kehittäminen, verkostojen hyödyntäminen

• Luodaan suomalaisen urheiluyhteisön "Tapahtumien Pelikirja"

• Suomi on kansainvälisesti edistämässä keskustelua ja toimenpiteitä kohti 

kestävämpiä ja vastuullisia kansainvälisiä urheilutapahtumia

• Kansainvälisiä urheilutapahtumia hyödynnetään Suomelle tärkeiden asioiden 

eteenpäin viemisessä sekä vaikuttamisessa.

Roolit:

Olympiakomitea: koordinoi kansainvälisyysverkostoa, kaupunkien verkostoa ja 

edistää tapahtumajärjestäjien osaamisen jakamista. Tukee ja konsultoi 
hakuprosesseja sekä tapahtuman järjestelyjä. 

Paralympiakomitea, lajiliitot ja muut järjestöt : Jakavat aktiivisesti ja avoimesti tietoa 

oman kansainvälisen kattojärjestöjensä auki olevista hauista ja mahdollisuuksista 
hakea erilaisia tapahtumia. Tapahtumahaut toteutetaan yhteistyössä eri tahojen 

kanssa. Edistävät vastuullisten urheilutapahtumien viestiä omissa kattojärjestöissään.

Kaupungit: Jakavat verkostolle aktiivisesti tietoa mahdollisuuksistaan ja intresseistään 

hakea tapahtumia. Tapahtumien hakeminen toteutetaan kumppanuusperiaatteilla 

muiden tahojen kanssa. Edistävät vastuullisten tapahtumien viestiä omissa 
kanavissaan ja lisäävät kaupungin sisäistä osaamista hakuprosessien avulla. 

Kansainväliset vaikuttajat: Välittävät aktiivisesti tietoa kansainväliseltä urheilukentältä

Suomeen ja vastavuoroisesti vievät tietoa Suomesta verkostoilleen. Tärkeä rooli 
tapahtumien lobbaamisessa.

OKM: Luo yhdessä tapahtumajärjestäjien verkoston kanssa konkreettisia malleja ja 
toimintatapoja tapahtumahakuihin.
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2. Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto

2.1. Vastuullisuutta urheilussa edistävä Euroopan Unioni ja Euroopan neuvosto 

Nykytila: 

Euroopan unionin neuvoston toinen työohjelma 2014-2017 sisältää lukuisia 

vastuullisuuteen liittyviä teemoja (antidoping, kilpailutulosten manipulointi, alaikäisten  
suojelu, hyvä hallinto, sukupuolten tasa-arvo, suurten urheilutapahtumien 

vaikutukset). Näitä teemoja on myös kansallisesti pidetty tärkeinä. Valo-

Olympiakomitea on osallistunut neuvoston asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn 
molemmilla työohjelmakausilla.

Valo-Olympiakomitea on osallistunut aktiivisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
Euroopan neuvoston kilpailutapahtuminen manipulointia, dopingin vastaista työtä ja 

katsomoväkivallan vastaisen yleissopimuksen valmisteluun ja lähinnä ministeriön 

kautta saattanut urheiluliikkeen näkemyksen neuvoston eri urheilua koskeviin 
hankkeisiin. 

Tavoitetila:

Suomi  on aktiivinen toimija EU:n liikuntapolitiikan vastuullisuusasioissa (hyvä hallinto, 

eettiset kysymykset jne), ja EU toimii suunnannäyttäjänä vastuullisuuskysymyksissä 
maailmanlaajuisesti. Suomen urheiluliikkeen näkemys tuodaan Euroopan neuvoston 

liikuntaa ja urheilua koskeviin hankkeisiin ja aloitteisiin. 

Keinot:

• Osallistutaan aktiivisesti EU:n työryhmätyöskentelyyn ja vastuullisuuskysymyksiä 

käsitteleviin seminaareihin sekä tarjotaan niihin puhujia

• Tehdään tiivistä yhteistyötä OKM:n kanssa ja vaikutetaan Suomen 

kannanmuodostukseen mm. EU32 -jaoston kautta

• Vaikutetaan EU:n linjauksiin ja sisältöihin EOC:n ja ENGSO:n kautta

• Vaikutetaan proaktiivisesti Euroopan neuvoston liikuntaa ja urheilua  koskeviin 

linjauksiin 

• Viedään EU:n tasolle tieto Suomen hyvistä käytännöistä 

vastuullisuuskysymyksissä ja omaksutaan hyviä käytäntöjä muilta 

Roolit:

Olympiakomitea: Yhteistyö OKM:n kanssa neuvoston työryhmissä sekä Suomen 

kannan muodostamisessa kulloiseenkin neuvoston työsuunnitelmaan ja Euroopan 
neuvoston aloitteisiin.  Jäsenjärjestöjen aktivointi painopistealueiden valinnassa. 

Vaikuttaminen omien kattojärjestöjen EOC:n ja ENGSO:n linjauksiin.

OKM: Vastaa Suomen kannanmuodostuksesta Euroopan unionissa ja Euroopan 
neuvostossa.
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2. Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto

2.2. Suomalaisen vapaaehtoiskulttuurin säilyttäminen

Nykytila: 

Suomalainen seuratoiminta nojaa yleishyödyllisissä yhdistyksissä tehtävään 

vapaaehtoistyöhön. Lainsäätäjä on antanut yleishyödylliselle toiminnalle merkittäviä 
etuja, muun muassa laajan verovapauden. Euroopan komissio on kuitenkin aika ajoin 

ottanut tällaiset erityisedut tarkkailuun. Komission ymmärtämättömyys pohjoismaisen  

järjestelmän erityispiirteistä voi pahimmillaan tuottaa byrokratiaa vapaaehtoistyölle ja 
sen houkuttelevuudelle ja heikentää kansalaistoiminnan edellytyksiä.  

Tavoitetila:

Suomalaisen vapaaehtoistyön ja kansainlaistoiminnan aseman turvaaminen myös 

tulevaisuudessa.

Keinot:

• Tunnistetaan kehitystrendit EU-politiikan eri sektoreilla

• Tehdään tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja monitoroidaan 

yhdessä potentiaaliset vapaaehtoiskulttuuria kohtaavat uhat

• Vaikutetaan EOC:n ja ENGSO:n kautta vapaaehtoiskulttuurin säilyttämiseksi

• Tehdään yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa

Roolit:

Olympiakomitea: Yhteistyö kansalaisjärjestökentän ja eri ministeriöiden kanssa, uhkien 

monitorointi ja vaikuttaminen EOC:n ja ENGSO:n kautta.
OKM: Vastaa Suomen kannanmuodostuksesta Euroopan unionissa.
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2. Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto

2.3. Liikunnan ja urheilun taloudellisten resurssien turvaaminen ja kasvattaminen

Nykytila: 

Suomalaisen urheilun ja liikunnan julkinen tuki tulee veikkausvoittovaroista (noin 150 

miljoonaa euroa) ja kunnilta (noin 700 miljoonaa euroa). Suomen rahapelijärjestelmä 
on aika ajoin joutunut komission tarkastelun alle. Järjestelmän on todettu nykyisellä 

kansallisella lainsäädännöllä täyttävän EU-oikeuden vaatimukset. Vaikka komissiolta 

on saatu toistaiseksi hyväksyntä järjestelmälle, tulee nykyisen rahapelijärjestelmän 
tulevaisuus turvata myös jatkossa.

Erasmus+ Sport -rahoitusohjelmasta tuetaan EU:ssa vuosina 2014-2020 yhteensä EU:n 
liikuntapolitiikan painopistealueita 268 miljoonalla eurolla. Lisäksi myös muilla 

rahoitusohjelmilla, kuten rakennerahastoilla, voidaan tukea liikuntaa ja urheilua, 

niiden ollessa instrumenttina kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Taloudellisen tuen avulla urheilujärjestöt voivat kehittää strategiansa mukaista 

toimintaa, lisätä osaamistaan ja laajentaa kansainvälisiä verkostojaan.  

Tavoitetila:

EU:n politiikka ei vaaranna nykyisiä rahoituslähteitä, ja rahoitusohjelmat tuovat 
lisäarvoa suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Suomalaisten liikuntajärjestöjen saama 

EU –rahoitus kasvaa 60 miljoonasta eurosta 80 miljoonaan euroon vuoteen 2020 

mennessä. 

Keinot:

• Puolustetaan rahapelimonopolia yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa 

(edunvälittäjäverkosto)

• Vaikutetaan Erasmus+ Sport -ohjelman sisältöihin ja painopisteisiin yhdessä 

OKM:n, ENGSO:n ja EOC:n kanssa

• Tiedotetaan rahoitusmahdollisuuksista yhdessä Opetushallituksen kanssa ja 

tuetaan urheilujärjestöjen osaamista rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä

Roolit:

Olympiakomitea: Rahapelimonopolin puolustaminen Veikkauksen 

edunvälittäjäverkoston kautta. Tiivis yhteistyö OKM:n, ENGSO:n ja EOC:n kanssa 

rahoitusohjelmien sisältöihin vaikuttamisessa. Tehdään yhteistyötä Opetushallituksen  
kanssa  rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä suomalaisessa 

liikuntajärjestökentässä.

OKM: Vastaa Suomen kannanmuodostuksesta Euroopan unionissa. 

Opetushallitus: Rahoitushauista tiedottaminen ja asiantuntijuuden jakaminen.

Aluejärjestöt ja muut liikuntajärjestöt: EU:n rahastojen aktiivinen hyödyntäminen ja 

tiedon sekä asiantuntijuuden jakaminen.
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