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Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue ja 
Suomen Olympiakomitea ovat käyneet keskusteluja liikkeen 
lisäämisen ja suomalaisen huippu-urheilun tavoitteista ja 
suuntaviivoista. 

Keskustelujen pohjalta, yhteistyössä lajiliittojen, liikunnan 
aluejärjestöjen ja liikuntajärjestöjen kanssa, on sovittu 
yhteisten tavoitteiden lisäksi eri toimijoiden keskeiset roolit ja 
vastuut vuosille 2017-2020 sekä kuvattu Olympiakomitean 
vaikuttamisen, viestinnän ja jäsenpalvelujen osa-alueet ja

tehtävät. 14.9.2017 2



LIIKKUVAN SUOMEN YHTEISET POLUT

Urheilijan polku

Liikkujan polku

Suomalaisen liikunnan ja urheilun 
yhteinen menestyssuunnitelma 
20.6.2016:

Uuden Olympiakomitean rooli ja 
vastuut



Suomalaiset liikkuvat enemmän 
Mahdollistamme yhdessä eri toimijoiden 
kanssa innostavan toimintaympäristön, jossa 
suomalainen hyvinvointi kasvaa liikkeen 
lisääntyessä

Suomalainen huippu-urheilu menestyy
Varmistamme kansainvälisen vertailun 
kestävän toimintaympäristön, joka 
mahdollistaa menestyksen 

SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN STRATEGISET 
TAVOITTEET



TOIMINNAN KESKEISET OSA-ALUEET



OK ja OKM tavoiteasiakirja 
2017-2020

Lisää liikettä



Suomen Olympiakomitea toimii liikkeen lisäämisessä 
pääosin organisoidun liikunnan ja urheilun kautta.

Kohderyhmänä ovat kaikki Suomessa asuvat kaiken 
ikäiset ihmiset.
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Olympiakomitea keskittyy liikkeen lisäämisessä 
erityisesti kolmeen osa-alueeseen: 

Elinvoimainen seuratoiminta

Liikkuva lapsuus

Aktiivinen arki



Lisäksi Olympiakomitea: 

Toimii asiantuntijana liikuntakulttuuria kehittävissä 
työryhmissä ja neuvottelukunnissa niiltä osin kuin ne 
edistävät Olympiakomitean Liikkeen lisäämisen 
strategisia valintoja. 

Koordinoi Liikkujan polku -verkostoa, joka edistää eri 
tahojen yhteistyötä ja luo yhteistä vaikuttavuutta 
liikunnallisen elämäntavan edistämisessä Suomessa. 
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Olympiakomitea toimii verkostoissa 
kumppaneidensa kautta, joiden tekojen kautta 
syntyy muutosta eli vaikuttavuutta eri 
kohderyhmissä. 

Keskeisiä toiminnan periaatteita ovat tarpeista 
ohjautuminen, vaikuttava ja systemaattinen 
verkostotyö, ketterät kokeilut, toisilta oppiminen ja 
hyvien mallien jakaminen sekä hallinnonalat ylittävä 
yhteistyö. 
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Roolit liikkeen lisäämisessä:

Lajiliitot
Urheiluseurat
Liikunnan aluejärjestöt
Liikuntajärjestöt
Muut toimijat (ml muut liikuntaa edistävät järjestöt, 
kaupalliset toimijat)
Kunnat ja kaupungit

-
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Tulostavoitteet 2020, mittarit ja 
arviointi

Elinvoimainen seuratoiminta
Liikkuva lapsuus
Aktiivinen arki

Liikkujan polku -verkosto
Kunnat ja kaupungit
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Huippu-urheilu
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OK ja OKM tavoiteasiakirja 
2017-2020

Vaikuttaminen ja viestintä
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