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Opetusministeriölle 

Opetusministeriö asetti 6.11.2008 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin uudistaa tavoit-
teelliseen kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun strategiset periaatteet 
sekä toiminnalliset vastuut eri toimijoiden kesken niin, että suomalainen huippu-urheilu 
on eettisiltä periaatteiltaan kestävää ja valmennusosaaminen on korkeatasoista ja kansain-
välisesti kilpailukykyistä. Lisäksi urheilijan valmennuksesta ja koulutuksesta huolehditaan 
tasa-arvoa edistävällä ja urheilijan elämänuraa tukevalla tavalla ja taloudelliset toimintatavat 
sekä taloudellisen tuen periaatteet ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttävät ja läpinäkyvät.

Tavoitteiden toteuttamiseksi työryhmän tuli arvioida huippu-urheilujärjestelmän toimi-
vuus nykyisen vastuunjaon pohjalta ottaen huomioon kansainvälisen toimintaympäristön 
asettamat haasteet, sekä tehdä tarvittavat muutosesitykset huippu-urheilun pitkäjänteisistä 
kehittämistoimenpiteistä.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin toimitusjohtaja Risto Nieminen sekä jäseniksi 
apulaisrehtori Lea Hakala, toimitusjohtaja Maija Innanen, valmennuskeskuksen johtaja Ta-
pio Korjus, pääsihteeri Maria Laakso, pääjohtaja Timo Laitinen, kulttuuriasiainneuvos Raija 
Mattila, puheenjohtaja Susanna Rahkamo, toimitusjohtaja Roger Talermo sekä valmennuk-
sen johtaja Erkka Westerlund. 

Työryhmän sihteereiksi määrättiin ylitarkastaja Hannu Tolonen, tutkija Jari Lämsä ja 
valmennuksen johtaja Kari Niemi-Nikkola. Sihteeristöä täydennettiin 24.3.2009 kutsumal-
la siihen pääsihteeri Antti Heikkinen. Työryhmä otti nimekseen Huippu-urheiluryhmä ja 
se kokoontui 18 kertaa. 

Työnsä aikana ryhmä kuuli ulkopuolisena asiantuntijoina Suomen Olympiakomitean 
lajiliittojen huippu-urheilun kehitysohjelman vetäjää Jorma Vertaista, koulutuksen johtaja 
Juha Heikkalaa Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä sekä jalkapalloilija/kehitysjohtaja Aki 
Riihilahtea. Strategiatyön osana on laadittu selvitys suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- 
ja kehittämistoiminnasta.

Työryhmän määräaika oli 31.12.2009. Työryhmä sai työlleen jatkoaikaa 28.2.2010 asti
Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä jättää mietintönsä opetusministeriölle.
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Saatteeksi   

Olemme luottaneet siihen, että suomalaiset huippu-urheilijat menestyvät kansainvälisissä 
arvokilpailuissa kansakunnan kokoon suhteutettuna hyvin. Viimeisen vuosikymmenen ai-
kana on tapahtunut selkeä pudotus tässä vertailussa. Suomalainen huippu-urheilu on valin-
tojen edessä.

Opetusministeriön huippu-urheilutyöryhmä on arvioinut suomalaisen huippu-urheilun 
strategioita ja kehittämistoimia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kehittämistoi-
mista huolimatta huippu-urheilun kenttä on sirpaleina. Näkemys urheilun merkityksestä ja 
yhteisistä arvoista on hajanaista. Osaaminen, tiedon jakaminen ja eri toimijoiden välinen 
yhteistyö on vähäistä. Suomesta puuttuu huippu-urheilun voimat kokoava ja suuntaava joh-
taminen.

Suomalaiseen huippu-urheiluun tarvitaan uusi suunta, jossa arvot, osaaminen ja yhdessä 
tekeminen nostetaan ytimeen. Tarvitaan organisaatio, joka ymmärtää huippu-urheilijaksi 
kehittymisen edellytykset ja joka toimii yhteiseen sitoutumiseen perustuvana verkostona.  
Urheilija on nostettava keskiöön, jota strategiat, kehittämistoimet, organisaatiot ja yhteis-
työverkostot palvelevat ja tukevat.

Työryhmän esittämä - suomalaisen huippu-urheilun uusi toimintamalli - on laaja, haas-
tava ja kokonaisvaltainen muutosprosessi. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan avoin kes-
kustelu huippu-urheilun merkityksestä, mahdollisuuksista, organisoinnista sekä tarvittavis-
ta kehittämis- ja tukitoimista. Prosessi on käynnistettävä välittömästi ja siihen pitää kutsua 
kaikki huippu-urheilun toimijat muistaen, että lajiomistajuus on lajiliitoilla. Muutospro-
sessissa on syytä saada valtuus kaikilta huippu-urheilutahoilta ja sitoutuminen yhteiseen 
tekemiseen. On aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Työryhmä julkaisee ajatuksensa suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi kahdella 
eri tavalla. Työryhmän keskeiset ajatukset suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi on 
koottu erilliseen yhteenvetoon, jonka pääpaino on suomalaisen huippu-urheilun visiossa ja 
siihen tarvittavissa toimenpiteissä. Siinä esitetään suomalaisen huippu-urheilun tavoitetila.  

Käsillä oleva julkaisu on perinteisempään kaavaan rakennettu laajempi työryhmätyön 
muistio. Sen painopiste on nykytilan analyysissä. Muistio lähtee liikkeelle työryhmän visi-
osta ja siihen liittyvistä osa-alueista. Tämän jälkeen analysoidaan huippu-urheilun nykytilaa 
Suomessa ja lopuksi esitetään työryhmän johtopäätökset ja toimenpidesuositukset.
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1 Suomalaisen huippu-urheilun visio

Suomalainen huippu-urheilu tarvitsee uuden lähdön, vision ja strategian, jonka avulla huip-
pu-urheilun kehittämisen suunta selkiytyy, eri tahot löytävät roolinsa osana kokonaisuutta 
ja muutoksen seurauksena myös suomalaisen huippu-urheilun arvostus paranee. 

Huippu-urheilutyöryhmä keskusteli paljon kilpa- ja huippu-urheilun olemuksesta, mer-
kityksestä ja arvostuksesta Suomessa ja osin muuallakin. Keskustelujen pohjalta työryhmä 
päätyi urheilijakeskeiseen tarkastelunäkökulmaan. Teesi – ”urheilijalle mahdollisuus” - toi-
mi työryhmän johtoajatuksena, jonka ympärille työryhmä rakensi näkemyksensä huippu-
urheilun visiosta:

1.	 Nuorten	ja	lasten	liikunta	-	lahjakkuusreservi	on	huippu-urheilun	perusta

2.	 Huippu-urheilu	–	mielekäs	ja	arvostettu	valinta

3.	 Huippu-urheiluvalmennus	–	osaamisen	kokoaminen,	kehittäminen	ja	jakaminen

4.	 Huippu-urheilun	arvostus

Työryhmän ajatukset vision eri osa-alueiden sisällöistä ja tavoitteista on koottu seuraavasti:

1.1 Lasten ja nuorten liikunta – lahjakkuusreservi on huippu-
urheilun perusta

Suomalaiset	lapset	ja	nuoret	liikkuvat	paljon	ja	monipuolisesti!	Urheilu	ja	liikunta	ovat	
luonnollinen	ja	keskeinen	osa	suomalaisten	lasten	arkea.	Lasten	valmennus	tapahtuu	
hyvässä	ilmapiirissä,	se	tuottaa	iloa	ja	aikaansaa	innostuksen	urheilla.

Liikuntaa harrastetaan koulussa, urheiluseurojen ohjatuissa harjoituksissa ja omaehtoisesti. 
Koulun liikuntatunnit ja seurojen ohjatut harjoitukset ovat kuin ponnahduslauta lasten ja 
nuorten entistäkin innokkaammalle omaehtoiselle liikkumiselle.

Suuri osa lapsista ja nuorista liikkuu huippu-urheilun näkökulmasta riittävästi – vähin-
tään 18 tuntia viikossa.

Lasten ja nuorten urheilemisen ohjaajien ja valmentajien osaaminen on korkealuok-
kaista. He innostavat monipuoliseen ja runsaaseen liikkumiseen. Heillä on selkeä yhteinen 
näkemys siitä, mitä lahjakkuuden jalostuminen edellyttää. 

Kaikessa ohjaamisessa ja valmentamisessa keskitytään edellytysten luomiseen yksilön 



10

kehittymiselle. Seuran tai joukkueen etu eri ikäkausitasoilla on aina toissijaista yksilön ke-
hittämiseen nähden. Nuorella on varmuus siitä, että hänen lahjakkuutensa havaitaan ja sitä 
ohjataan viisaimmalla mahdollisella tavalla.

Eri urheilulajien seurat sekä ohjaajat ja valmentajat kannustavat lapsia kokeilemaan ja 
harrastamaan myös muita urheilulajeja, jotta lasten innostus säilyy ja huippu-urheilun kan-
nalta riittävä liikkumisen määrä ja koordinatiivisen oppimisen perusta saavutetaan.

Urheilujärjestelmä huolehtii siitä, että urheiluseuroilla sekä nuorella urheilijalla ja hänen 
lähipiirillään on käytettävissään ohjauksen ja valmennuksen huippuosaamista ja – tietoa. 

Kunnat mahdollistavat olosuhteet lasten liikkumiselle. Koulut osallistuvat aktiivisesti 
ja ammattitaitoisesti lasten liikuttamiseen ja liikunnan harrastuksen lisäämiseen. Koulujen 
liikuntatilat ovat iltapäivisin lasten ja nuorten urheilukäytössä.

Urheiluseuroissa tehtävä vapaaehtoistyö on suosittua. Vapaaehtoistyö osataan kanavoida 
mielekkäällä tavalla. Palkattujen valmentautumisen ammattilaisten määrä urheiluseuroissa 
lisääntyy. 

Perheen taloudellinen asema ei vaikuta lapsen ja nuoren urheiluharrastukseen haittaa-
vasti tai ohjaavasti. Lajivalinnan pohjana ovat omat liikunnalliset edellytykset ja oma miel-
tymys ja tahto.

Lasten	ja	nuorten	liikunnalla	on	hyvin	selkeä	päämäärä:	saada	lapset	ja	nuoret	liikkumaan	
riittävästi.	Tässä	päämäärässä	yhdistyy	saumattomasti	kaksi	ulottuvuutta:	yhtäältä	terve-
yden	ylläpitämisen	ja	liikunnallisen	elämäntavan	synnyttäminen	–	sekä	toisaalta	huippu-
urheilullisen	lahjakkuuden	kasvun	mahdollistaminen.

Kansallisen	huippu-urheilumenestyksen	kaikkein	tärkein	ehto	on,	että	käytettävissä	on	
laaja	”lahjakkuusreservi”.	Lasten	ja	nuorten	liikunnan	kannalta	asia	tiivistyy	hyvin	yksinker-
taisesti:	mahdollisimman	monen	lapsen	ja	nuoren	tulee	liikkua	paljon,	usein	ja	monipuoli-
sesti.	Vain	siten	mahdollistuu	lahjakkuuden	ilmeneminen	ja	kehittyminen.

Suomi	on	huippu-urheilussa	väestömäärältään	pieni	toimija.	Siksi	lahjakkuutta	ei	ole	tuh-
lattavaksi.	Lasten	ja	nuorten	valmennuksessa	mukanaolevilla,	lapsen	vanhemmat	mukaan	
lukien,	on	oltava	yhteinen	selkeä	näkemys	lahjakkuuden	kehittymisen	edellyttämän	liikku-
misen	määrän	ja	monipuolisuuden	merkityksestä.	Ohjaajien	ja	valmentajien	osaamisen	on	
oltava	korkealuokkaista.

Kaikissa	urheilulajeissa,	myös	joukkuelajeissa,	lahjakkuuden	kehittäminen	turvataan	ja	
maksimoidaan	keskittymällä	yksilön	kehittämiseen.	

Lajiliitot	ja	seurat,	ohjaajat	ja	valmentajat,	sekä	lasten	vanhemmat,	on	saatava	ymmärtä-
mään,	että	myös	huippu-urheilun	näkökulmasta	kaikkien	yhteinen	etu	on	lahjakkuuden	
jalostamisen	perustan	eli	liikkumisen	määrän	ja	monipuolisuuden	lisääminen.
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1.2. Huippu-urheilu – mielekäs ja arvostettu valinta

Huippu-urheilu	on	mielekäs	valinta	lahjakkaalle	ja	motivoituneelle	urheilijalle.		Se	on	
innostava,	haastava,	palkitseva	ja	arvostettu	ura-vaihtoehto.	Urheilujärjestelmä	tukee	ja	
kannustaa	urheilijaa	sekä	hänen	lähipiiriään	joustavasti,	pitkäjänteisesti	ja	kokonaisval-
taisesti	siten	että	urheilija	pystyy	omistautumaan	huippu-urheilulle	oman	suorituskykynsä	
äärirajat	tavoittaakseen.

Huippu-urheilija voi tehdä omat ratkaisunsa henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja urhei-
lulajinsa vaatimusten pohjalta siten, että omistautuminen huippu-urheiluvalmentautumi-
selle on mahdollista, ja samalla on väylä avoinna urheilu-uran jälkeisiin elämän haasteisiin 
vastaamiseen. 

Urheilijalla on – huippu-urheilijan uralle pyrkiessään - perusteltu luottamus siihen, että 
suomalainen urheilujärjestelmä asettaa hänen ja hänen lähipiirinsä käytettäväksi parhaan, 
koko maailman mittakaavassa kilpailukykyisen valmennusosaamisen sekä muut valmentau-
tumisen tukijärjestelmät.

Urheilija tietää, että hänen valmentautumisensa mahdollisuuksia eivät rajoita taloudelli-
set esteet. Lahjakkaan ja motivoituneen urheilijan on mahdollista omistautua unelmansa ja 
tavoitteensa toteuttamiseen. Taloudellinen tukijärjestelmä mahdollistaa riittävän laadukkaat 
olosuhteet.

Urheilujärjestelmä kantaa vastuun urheilijan ammattiin valmistautumisesta - sen mah-
dollistamisesta ja siihen kannustamisesta. Urheilijan opiskelun tukemiseen on räätälöityjä 
toimintamalleja, jotka antavat mahdollisuuden rytmittää huippu-urheilu ja opiskelu par-
haalla mahdollisella tavalla. Suomalainen urheiluakatemiajärjestelmä on maailman paras 
tarjoten pitkäjänteisen ja joustavan ammattimaisen tuen sekä urheiluvalmennukseen ja 
opiskeluun. 

Päätös	pyrkiä	huippu-urheilijaksi	ei	ole	peruuttamaton	joko-tai	-valinta	huippu-urheilun	ja	
muun	elämänuran	välillä.	Huippu-urheilija	voi	järjestää	ja	suunnitella	elämänsä	niin,	että	
samalla	mahdollistuu	toisaalta	täydellinen	omistautuminen	huippu-urheiluvalmentautumi-
selle	ja	toisaalta	valmistautuminen	urheilu-uran	jälkeisille	elämän	haasteille,	kuten	amma-
tinvalintaan	ja	opintoihin,	urheilijan	oman	lajin	ja	henkilökohtaisten	valmiuksien	ehdoilla.			

Urheilujärjestelmän	tulee	kantaa	vastuu	yhteistyöstä	oppilaitosten	kanssa	koordinoitujen	
ja	soveltuvien	opintovaihtoehtojen	kehittämiseksi.

Osa	urheilumuodoista	tarjoaa	huippu-urheilutasolla	myös	merkittävää	taloudellista	kom-
pensaatiota.	Tasapainoinen,	pitkäjänteinen	korkealuokkainen	valmentautuminen	–	ja	mie-
lekäs	loppuelämä	-	edellyttää,	että	urheilijan	elämä	ei	saa	olla	pelkän	huippu-urheilukortin	
varassa.	

Huippu-urheilija	ei	jää	yksin.	Huippu-urheiluun	ja	siihen	omistautumiseen	vaatimaan	
panostukseen	liittyy	riskejä.	Urheilujärjestelmän	on	kehitttävä	myös	tästä	näkökulmasta	
kykyään	kantaa	vastuuta	huippu-urheilun	uravalinnan	tehneiden	elämänhallinnasta.
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1.3. Huippu-urheiluvalmennus – osaamisen kokoaminen, 
kehittäminen ja jakaminen

Lahjakkaille	urheilijoille	on	tarjolla	huipulle	johtava	polku,	jonka	varrelle	on	koottu	paras	
osaaminen	lasten	urheilusta	aina	huipulle	asti.	Suomalaisen	huippu-urheilun	osaamista	
kootaan,	kehitetään	ja	jaetaan	systemaattisesti,	kunnianhimoisesti	ja	tehokkaasti.

Lahjakkaalla ja motivoituneella huippu-urheilijalla ja hänen lähipiirillään on – kaikissa ur-
heilulajeissa - tukenaan koko suomalaisen huippu-urheilun valmennuksen osaaminen ja 
tieto.

Urheilijan valmentautumisen olosuhteet rakennetaan urheilijan omista lähtökohdista, ei 
järjestelmän ehdoilla. Erityisolosuhteet, testaus ja tutkimus, on keskitetty siten, että niiden 
hyödyntäminen on tehokasta.

Urheilijan valmentautumista eivät rajoita taloudelliset esteet Taloudellinen tukijärjes-
telmä mahdollistaa riittävän laadukkaat olosuhteet. Urheilujärjestelmä tekee saumatonta 
yhteistyötä urheilijan lähipiirin kanssa, jotta urheilija pystyy tunnistamaan oman urheilija-
roolinsa ja urheilumuotonsa tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet.

Suomalainen valmennus perustuu ihmisen ja urheilijan kokonaisvaltaiseen kehittämi-
seen. Henkinen valmennus ymmärretään osana jokapäiväistä valmennusta, joka pohjautuu 
ihmisten jatkuvaan ja aitoon vuorovaikutukseen. Urheileminen perustuu urheilijan omaan 
tahtotilaan.

Urheilujärjestelmässä valmentajan tehtävä on arvostettu. Urheilujärjestelmä kykenee 
rekrytoimaan ja motivoimaan parhaat suomalaiset ja tarvittaessa osaavat ulkomaalaiset 
valmentajat huippu-urheilijoitamme valmentamaan sekä omaa ammattitaitoaan ja koko 
suomalaista valmennusosaamista kehittämään. Valmentajat pystyvät keskittymään ja pa-
nostamaan työssään täysipainoisesti juuri valmennukseen. Suomalaista valmennusosaamista 
arvostetaan kansainvälisesti.

Urheilulajit tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään. Eri urheilulajeilla on yhteinen näke-
mys niistä keinoista, joilla suomalainen huippu-urheilu menestyy. Lajien välisen yhteistyön 
perustana on yhdessä rakennettu urheiluosaamisen toimintamalli, joka ohjaa osaamisen ke-
hittämistä yhteisesti sekä eri lajeissa.

Suomalaista valmennusosaamista kootaan systemaattisesti, kehitetään kunnianhimoises-
ti ja jaetaan tehokkaasti. Tämä tapahtuu rationaalisesti keskittämällä osaamista valmennus-
keskuksiin ja urheiluakatemioihin sekä tekemällä tiiviisti yhteistyötä lajien valmennusam-
mattilaisten kanssa. Keskittäminen mahdollistaa lajien välisen yhteistyön ja keskittämisen 
perustana ovat valmennuksen eri osa-alueiden tai urheilumuotojen yhteisten tekijöiden 
tarpeet ja hyödyt. Valmennusosaamisen keskeisimpiä hyödyntäjiä ja edelleen jakajia ovat 
valtakunnalliset urheiluakatemiat ja niiden yhteydessä toimivat valmentajat.

Suomalainen urheilujärjestelmä tekee kiinteätä yhteistyötä yliopistojen ja liikunta-alan 
oppilaitosten kanssa ammattitaitoisten valmentajien kouluttamiseksi. Huippu-urheilun tut-
kimus- ja kehitystoiminta ovat suorassa yhteydessä valmennusosaamisen kehittämiseen. 

Tiedonvaihto ja – jakaminen on saumatonta eri urheilulajien, valmennuskeskusten, ur-
heiluakatemioiden ja liikunta-alan oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa tekevi-
en tahojen kesken ja välillä. Esteetön kommunikaatio on eri tahojen keskeinen työväline. 
Huippu-urheilun tulokset koetaan myös koko suomalaisen valmennusosaamisen yhteisiksi 
saavutuksiksi.

Lajiliitoilla on selkeät työkalut ja mittarit oman urheilulajinsa huippu-urheilullisten 
tavoitteiden asettamiseen ja saavutusten mittaamiseen. Lajiliitot, ja niiden kautta urhei-
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luseurat, hyödyntävät tehokkaasti ja taloudellisesti rationaalisella tavalla koko suomalaista 
valmennusosaamista urheilumuotonsa huippu-urheiluvastuuta kantaessaan. Lajiliitot osal-
listuvat aktiivisesti ja avoimesti suomalaisen huippu-urheilun jatkuvaan suunnittelu- ja ke-
hitysprosessiin.

Huippu-urheilun olosuhteisiin ja valmennukseen halutaan, uskalletaan ja pystytään pa-
nostamaan taloudellisesti.

Huippu-urheilun	kansainvälinen	kilpailu	on	äärettömän	korkeatasoista.	Huippuosaajista	ja	
–	kehittäjistä	taistellaan.	Valmennuksen	ja	valmentautumisen	eri	osa-alueiden	tutkimus	ja	
tieto	sekä	erityisosaaminen	kehittyvät	jatkuvasti.	Valmentautuminen	on	kokonaisvaltainen	
prosessi,	jossa	yhdistyy	tieto	ja	ymmärrys	monilta	valmennuksen	fysiologisilta	erityisaloilta	
sekä	lukuisat	mm.	terveyteen,	ravintoon,	henkiseen	tasapainoon	ja	elämänlaatuun	liittyvät	
tekijät.

Tässä	kilpailussa	Suomi	voi	menestyä	vain	kokoamalla	systemaattisesti	paras	suomalai-
nen	valmennuksen	ja	valmennuksen	tukialueiden	osaaminen	yhteen.	Sekä	huolehtimalla	
siitä,	että	tätä	osaamista	jatkuvasti	kehitetään	kunnianhimoisesti.	Ja	huolehtimalla	siitä,	
että	osaamista	jaetaan	tehokkaasti	eri	lajiliitoille,	urheiluseuroille,	urheilijoille	ja	heidän	
lähipiirilleen.

Perustana	on	kuitenkin	huippu-urheilija,	jonka	ympärille	ja	ehdoilla	valmennuksen	osaa-
misjärjestelmää	rakennetaan.	

1.4. Huippu-urheilun arvostus

Suomalaiset	arvostavat	huippu-urheilua	ja	urheilijan	omistautumista	huipulle	pyrkimiseen.	
Huippu-urheilun	suosio	ja	arvostus	heijastuu	julkisen	sektorin	tukena	ja	yritysten	markki-
nointipanostuksina.	Suomea	arvostetaan	kansainvälisesti	urheilukulttuurimaana

Suomalaiset arvostavat huippu-urheilua sinänsä - huippusuorituksia, draamaa, jännitystä. Ja 
samoin arvostamme uhrautumista ja omistautumista, urheilijan pyrkimystä parhaaseensa. 
Arvostamme sykähdyttäviä suorituksia riipumatta urheilijan kansallisuudesta, sukupuolesta 
tai etnisestä alkuperästä. Suomalaiset osaavat iloita suomalaisten urheilijoiden menestykses-
tä, ja sietää pettymyksiä. Menestystä arvostetaan laajasti ilon ja inspiraation lähteenä. 

Suomalaiset seuraavat urheilutapahtumia aktiivisesti sekä paikan päällä urheilukilpailuis-
sa ja – tapahtumissa että median välityksellä. Huippu-urheilu innostaa meitä myös omaan 
liikkumiseen. Urheilijat ovat positiivisia roolimalleja lapsille ja nuorille.

Suomalaiset tuntevat urheilun roolin Suomen historiassa ja omassa lähihistoriassaan. 
Urheiluseuroja arvostetaan sekä urheilumahdollisuuksien luojina että paikallisen identitee-
tin vahvistajina. Huippu-urheilu on oleellinen osa suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. 
Urheilu aikaansaa aitoa ja ainutlaatuista yhteisöllisyyttä.

Lajiliitoissa ja urheiluseuroissa arvostetaan ja pidetään esillä omaa perinnettä. Seuratoi-
minnan aktiivit ja urheilijat – entiset ja nykyiset - saavat kunnioitusta yli sukupolvirajojen. 
Urheilu erottuu edukseen koko yhteiskunnassa aidon arvostuksen osoittajana.
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Huippu-urheilun sisällöistä ja merkityksestä käydään jatkuvaa keskustelua. Huippu-ur-
heilun merkitys sisäistetään. Samalla osataan arvostaa huippu-urheilun positiivisia seuraus-
ilmiöitä: liikunnanharrastuksen leviämistä ja sen terveysvaikutuksia, urheilun sosiaalistavia 
vaikutuksia, nuorten urheilun kasvatuksellisia mahdollisuuksia, tasa-arvoisuutta, huippu-
urheilun tuomia taloudellisia virikkeitä jne. Huippu-urheilun seurausilmiöiden negatiivi-
sille piirteille ei olla sokeita, ja niiden leviämisen estämiseksi toimitaan avoimesti ja voi-
makkaasti. Huippu-urheilun yhteiskuntavastuuta ja eettisyyttä edistetään urheilun itsensä 
sopimien periaatteiden pohjalta.

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen vaikuttavuus tunnustetaan laajasti. Huippu-urhei-
lun suosio ja arvostus heijastuu julkisen sektorin tukena ja yritysten markkinointipanostuk-
sina. Media ja yrityselämä arvostavat myös niitä urheilumuotoja, jotka eivät pysty hyödyn-
tämään viihdeteollisuuden tarpeita.

Huippu-urheilun valmentautumisen ja kilpailemisen mahdollisuudet ja olosuhteet ovat 
hyvät 

Suomi on aktiivinen ja arvostettu toimija kansainvälisessä urheiluyhteisössä. Kansainvä-
linen vuorovaikutus näkyy ja kuuluu suomalaisessa huippu-urheilussa. Kansainvälisyyden 
vaikutukset leviävät osaksi koko yhteiskuntaa.

Suomea arvostetaan kansainvälisesti urheilukulttuurimaana. Urheilun arvokisat, joita 
Suomessa järjestetään usein ja monissa urheilumuodoissa, tunnustetaan tärkeäksi tavaksi 
tuottaa yhteiskuntaan elinvoimaa, moniarvoisuutta ja yritteliäisyyttä.

Huippu-urheilu	on	keino	ilmaista	itseään.	Se	on	yksi	tapa	omistautua	tavoittelemaan	ja	
saavuttamaan	omien	kykyjensä	rajoja.	Huippu-urheilun	kautta	koko	yhteiskunta	mittaa	
omien	kykyjensä	rajoja.	Huippu-urheilun	erityisyys	on	sen	täydellisessä	mitattavuudessa	
ja	universaalisessa	ymmärrettävyydessä	–	ja	suosiossa.	Huippu-urheilijan	ominaisuuk-
siin	ja	huippu-urheilusuoritukseen	on	helppo	samaistua,	ja	niiden	vaativuus	on	suoraan	
testattavissa	ja	ihailtavissa.	Huippu-urheilu	herättää	tunteita	sekä	luo	merkityksellisyyttä	ja	
elämäniloa.	Huippu-urheilijoiden	suoritukset	innostavat	ja	inspiroivat	arjen	keskellä.

Pyrkiminen	huippusuoritukseen	ja	omistautuminen	omien	kykyjensä	rajojen	saavutta-
miseen	on	kunnioitettavaa	ja	esimerkillistä.	Huippu-urheilijan	täytyy	sitoutua	ja	toimia	
tavoitteellisesti.	Hänen	täytyy	kyetä	johtamaan	ja	motivoimaan	itseään	sekä	työskente-
lemään	yhteistyössä.	Hänen	on	opittava	suoriutumaan	parhaalla	mahdollisella	tavalla	
ankaran	paineen	alaisena.	Hänen	pitää	pystyä	ratkaisemaan	ongelmia,	voittaa	haasteita	
ja	olla	valmiina	oikealla	hetkellä	määräaikaan	mennessä.	Hänen	on	siedettävä	ohjausta	ja	
arvostelua	ja	kohdattava	tulos	ja	tosiasiat	säälimättömän	selkeiden	mittarien	valossa.

Arvostettavinta	on	pyrkiminen	huipulle	ja	siihen	omistautuminen.	Se	kuvastaa	kansa-
kunnan	elinvoimaisuutta.	Huippu-urheilu	on	tämän	pyrkimyksen	yksi	–	innostusta,	inspi-
raatiota	ja	iloa	tuottava	–	muoto,	ja	sellaisena	ehkä	kaikkein	ymmärrettävin,	mitattavin	ja	
suosituin.

Menestys	tässä	pyrkimyksessä	on	ihailtavaa	–	ja	innostavaa!	Se	kuvastaa	kansakunnan	
kykyä	järjestää	ja	luoda	edellytykset	ja	mahdollisuudet	yksilöille	menestykseen.

Urheilujärjestelmän	tehtävä	on	taata	lahjakkaalle	ja	motivoituneelle	yksilölle	tasavertainen	
mahdollisuus	-	huippu-urheilun	kautta	-	omistautumiseen	huipulle	pyrkimiseen	ja	menes-
tymiseen	omien	ominaisuuksiensa	ja	edellytystensä	puitteissa.



15

2. Nykytilan analyysi 

Työryhmä lähestyi suomalaista huippu-urheilua keskustelemalla huippu-urheilusta – sen 
olemuksesta, merkityksestä ja arvostuksesta. Työryhmän lähtökohtana oli nimenomaan 
suomalaisen huippu-urheilun kehittäminen. Sellaisen huippu-urheilumallin ideoiminen, 
joka ponnistaa suomalaisesta perinteestä ja kulttuurista sekä hyödyntää vahvuuksiamme. 
Työryhmä teetti selvityksen kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoiminnasta Suo-
messa. Se tutustui aikaisempiin strategioihin, tutkimuksiin ja analyyseihin. Työryhmälle 
muodostui varsin yhtenäinen kuva suomalaisen huippu-urheilun tilasta ja keskeisistä kehit-
tämissuunnista.

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi analyysiä suomalaisesta huippu-urheilusta. Vision 
mukaisesti tarkastellaan aluksi urheilijan näkökulmaa. Urheilijasta siirrytään suomalaisen 
huippu-urheilun aseman ja arvostuksen kautta rakenteiden ja resurssien analyysiin sekä lo-
pulta tiivistetään julkisen sektorin toimijoiden roolia huippu-urheilun tukemisessa. Tauluk-
koon tiivistetty vision ja nykytilan analyysi sekä luettelo toimenpiteistä löytyy Liitteestä 2.

2.1. Lähtökohtana urheilija

Huippu-urheilu on erittäin vaativa ja raskas valinta. Maailman huipputasolle yltänyt urhei-
lija on kulkenut läpi pitkän tien, joka on vaatinut lahjakkuutta, sitoutumista, kestävyyttä ja 
tahtoa. Nykyaikaisen huippu-urheilun logiikka perustuu siihen, että suuri joukko urheili-
joita päättää panostaa huippu-urheilu-uraan, mutta vain pieni osa heistä yltää korkeimmalle 
tasolle. Menestys on monen tekijän summa. Urheilun, kuten muidenkin luovien alojen, 
ekspertiksi kehittymisen väitetään vaativan 10 000 tunnin harjoittelua. Myös onnella ja 
sattumalla on usein sanansa sanottavana.

Huippu-urheilussa tai sinne pyrittäessä on huomioitava se seikka, että urheileminen on 
urheilijan elämän keskipiste. Urheilun – kilpailemisen ja harjoittelun – ympärille kootaan 
muu elämä. Nykyinen kiivas elämänrytmi ja pirstaleisuus aiheuttavat erilaisten asioiden yh-
teensovittamisen ongelmia jo ilman huippu-urheilun kokonaisvaltaisuuden vaatimustakin. 
Tulevaisuuden huippu-urheilijoiden kasvattaminen on erityisen haastavaa. Urheiluelämän 
on tiedostettava nykynuorten elämismaailmojen ja huippu-urheilun totaalisuuden ristirii-
taisuudet (Ks. nuoritutkijoiden artikkeli aiheesta Liitteessä 1). 

Työryhmä on työssään tarkastellut huippu-urheilun kehittämistä urheilijan koko elä-
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mänkaaren näkökulmasta. Urheilun huipulle voi kulkea montaa eri tietä - urheilijoiden 
motiivit ja urapolut muodostavat kukin oman tarinansa. Joidenkin kohdalla innostus tiet-
tyyn lajiin on näkynyt jo ennen kouluikää, kun taas toiset ovat löytäneet oman lajinsa vasta 
murrosiän jälkeen. 

Urheilujärjestelmän on kuitenkin luotava itselleen yleiskuva urheilijan urasta Suomessa, 
sen keskeisistä vaiheista ja siirtymistä. Urheilijan uraa tulee kehittää suomalaisista lähtö-
kohdista käsin, huomioiden lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen 
vaiheet. Suomalaisten urheilutoimijoiden ja – tahojen tulee yhteistyössä tunnistaa erilaiset 
huippu-urheilijaksi kehittymisen polut ja rakentaa suomalainen malli urheilija uran edistä-
miseksi.

Työryhmä tarkasteli urheilijan uraa jaoteltuna kolmeen vaiheeseen: 1) lasten liikkumi-
nen ja urheilu, 2) nuorten valinta- ja panostusvaihe sekä 3) huippu-urheiluvaihe, joka sisäl-
tää siirtymän ”normaalielämään”.

 

Huippuvaihe

s

Valinta‐ ja

Ke
hi
ty
s

Siirtymä ”nor‐
maalilämään”

Lasten ja nuorten
urheilun vaihe

j
panostusvaihe

urheilun vaihe

Ikä

Kuvio 1. Urheilijan uran vaiheet.

2.1.1. Urheilijan polku huipulle

Huippu-urheilijan, tulevan tai jo huipulle päässeen, uran kolme vaihetta ovat jokainen 
omalla painoarvollaan tärkeitä, ohittamattomia ja välttämättömiä askelmia kohti huippua. 
Silti ne ovat jonkin verran lajikohtaisia ja jokaisen urheilijan kohdalla yksilöllisiä sisällöltään 
ja kestoltaan. Näiden edellä nimettyjen vaiheiden määrittelyssä voidaan tunnistaa ainakin 
seuraavia yleisperiaatteita ja yhteneväisyyksiä lajien ja urheilijoiden välille:
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1. Lasten liikkuminen ja urheilu

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja huippu-urheilun tavoitteet eivät tässä ikävaiheessa 
eroa toisistaan. Oleellista on, että lapsi saa päivittäin riittävän määrän elimistöä monipuo-
lisesti kuormittavaa liikuntaa ja urheilua myönteisessä ja turvallisessa ilmapiirissä. Suoma-
laisen suosituksen mukainen määrä liikkumista on vähintään 18 tuntia viikossa, sisältäen 
hyötyliikunnan, omatoimisen liikunnan ja harjoittelun, sekä ohjatun harjoittelun.

Suomessa, kuten muissakin länsimaissa, lasten arkiliikkuminen on vähentynyt merkittä-
västi. Niinpä entistä pienempi osuus suomalaisista lapsista liikkuu ja urheilee riittävästi. Sen 
sijaan seuroissa tapahtuva urheilun ja liikunnan harrastaminen on kasvattanut osuuttaan 
lasten ja nuorten keskuudessa. Etenkin tytöt ovat löytäneet seuratoiminnan. Osa seuratoi-
minnan vetovoiman kasvusta selittyy kilpaurheilua kevyemmän harrasteliikunnan tarjon-
nan kasvuna.

Lasten sosiaalistaminen liikuntaan on koko yhteiskunnan vastuu, mutta päävastuun las-
ten päivittäisen liikunnan toteutumisesta kantavat lasten vanhemmat omilla valinnoillaan ja 
ohjauksellaan. Pääosin urheiluseuroissa tapahtuvan ohjatun harjoittelun osuuden tulee olla 
laadukasta, tarjota myönteisiä liikuntakokemuksia, jolloin se myös toimii sytykkeenä ja kan-
nustimena omaehtoiseen lisäharjoitteluun. Lasten ohjauksessa kaikkein oleellisinta on lii-
kuntainnostuksen ja -motivaation vahvistaminen. Yksilön kehittämisen tulee olla etusijalla.

Lasten mahdollisuudet riittävään ja monipuoliseen päivittäiseen liikunta- ja urheiluan-
nokseen vaihtelevat. Lähtökohtaisesti mikään taho yksinään ei kykene liikuttamaan lapsia 
riittävästi. Tällä hetkellä lasten liikkumisen pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen kehitystoi-
minta huomioiden myös lahjakkaiden ja innokkaiden lasten mahdollisuudet ei toimi Suo-
messa riittävän hyvin. Työryhmä tutustui mm. kanadalaiseen urheilijan uran kehittämisen 
malliin (LTAD-malli; Ks. http://www.canadiansportforlife.ca/) ja toteaa, että vastaavan mal-
lin kehittäminen Suomeen auttaisi eri tahoja löytämään yhtenäisempää linjaa lasten liikun-
nan ja urheilun kehittämisessä.

2. Nuorten valinta- ja panostusvaihe

Nuoren urheilijan elämässä tehdään huippu-urheilun kannalta keskeisimmät valinnat.  Täs-
sä ikävaiheessa myös siirrytään lahjakkuuden tunnistamisesta lahjakkuuden kehittämiseen. 
Tarjolla on oltava sellaisia vaihtoehtoja, joiden kautta sekä urheilullisen tulevaisuuden että 
myöhemmän siviilielämän näkymät ovat motivoivia, kehittäviä ja valoisia. Tähän mennessä 
saatujen urheiluoppilaitoskokemusten, sekä nykyisten urheiluakatemioiden kokeiluvaiheen 
pohjalta on luotavissa toimintamalleja, jotka tarjoavat riittävän laadukkaan ja pitkäjänteisen 
jatkumon lahjakkaalle urheilijalle. Toteutusmalleissa tulee huomioida elämän kokonaisuus, 
harjoitusprosessin laatuvaatimukset ja lajikohtaiset vaatimukset. Valintavaiheen vastuuky-
symykset ovat Suomessa olleet ehkä kaikkein epäselvimpiä, ja liian usein vastuun kehitty-
misestä ja valinnoista on joutunut, lisäksi puutteellisen informaation varassa, kantamaan 
yksinomaan urheilija itse. Työryhmän näkemyksen mukaan tulevaisuudessa päävastuun va-
lintavaiheesta ja sen jälkeisen pitkäjänteisen prosessin ohjauksesta ja laadusta voivat kantaa 
urheiluakatemiat ja joissakin lajeissa urheiluseurat.

3. Huippu-urheiluvaihe

Urheilijan huippuvaiheen ajoittuminen ja kesto ovat hyvin lajikohtaisia ja yksilöllisiä.  Sen 
vuoksi vastuu urheilu-uran huippuvaiheesta kuuluu urheilijalle itselleen. Urheilija käyttää 
valmentajia ja muita tarkoituksenmukaisia asiantuntijoita uransa ja suorituskykynsä maksi-
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moimisessa. Kansainvälisellä huipulla tai sen tuntumassa toimiva aikuinen tai aikuistumassa 
oleva urheilija tarvitsee lisäksi monipuolisen, joustavan ja helposti saatavilla olevan huippu-
asiantuntijoiden ja -palveluiden verkoston uransa tueksi. Työryhmä toteaa, että tarvittavan 
palveluverkoston elementit ovat jo nyt osin olemassa, mutta ne ovat heikosti koordinoituja 
ja markkinoituja. Huippu-urheilun asiantuntemuksen osalta tarvitaan selkeitä vahvistamis-
toimenpiteitä, samalla kun horisontaalista yhteistyötä eri lajien ja tukitoimintojen välillä 
lisäämällä lajeissa oleva nykytietämys saadaan paremmin käyttöön.  Laadukkaan verkosto-
maisen toimintatavan voidaan myös olettaa pidentävän huipulla olevien urheilijoiden uran 
kestoa, kun uran kuormittavuutta ja kustannuksia voidaan nykyistä paremmin jakaa urheili-
jan kanssa.  Valmennuskeskusten rooli on jatkossa entistä keskeisempi huippu-urheiluosaa-
misen, sen keskittämisen, kehittämisen ja jakamisen suhteen. 

Huippu-urheilun palveluverkostoon tulee kuulua laajasti urheilijan elämänhallinta- ja 
urataitoihin liittyvää asiantuntemusta, jolloin huippu-urheilijaksi kasvaminen on samalla 
valmistautumista urheilu-uran päättymiseen. Palveluita kehitettäessä on kiinnitettävä huo-
miota niin sisällöntuotantoon kuin oikeiden viestintäkanavien löytämiseen, jotta urheilijat 
kohtaavat nämä palvelut mahdollisimman helposti. 

Toimenpiteitä, jotka edesauttavat urheilu-uran tarkastelua työurana, tulee vahvistaa. On 
luotava urheilijoiden ja yritysten välille aitoa vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on helpot-
taa työelämään siirtymistä joko kesken urheilu-uran tai sen päätyttyä. 

Urheilijan ura huipulla kestää viidestä viiteentoista vuoteen, jopa pitempään. Hyvin har-
valla urheilijalla urheilu kantaa kuitenkaan läpi koko loppuelämän. Urheilu-ura on väliai-
kainen ja riskialtiskin vaihe urheilijan elämänkulussa. Loukkaantuminen voi lopettaa uran 
yhtäkkisesti missä vaiheessa tahansa. Systemaattiset toimenpiteet ja apu urheilijan elämän 
ammatillisen ja elämänlaadullisen jatkumon mahdollistamiseksi ovat Suomessa olleet käy-
tössä jo yli vuosikymmenen ajan. Kokemukset toimenpiteistä ovat rohkaisevia, mutta niitä 
tulee entisestään vahvistaa.

Opiskelupaikan hankkiminen, opintojen aloittaminen tai tutkinnon suorittaminen an-
tavat turvaa urheilu-uran päättyessä. Sopivasti rytmitetty opiskelu, työnteko tai muu aktii-
vinen toiminta tukee osaltaan myös urheilullisten tavoitteiden täyttymistä. Urheilijalle on 
mahdollistettava opiskelun, työnteon ja urheilun suunnitelmallinen vuorottelu. Rennom-
mat vuodet urheilusta antavat tilaa opiskelulle tai työnteolle, ja voivat vaikuttaa myönteises-
ti urheilutuloksiin sekä myös pidentää urheilu-uraa.

Uran päättymisen tulisi olla luonteva askel eteenpäin urheilijan elämässä. Tähän siirty-
mävaiheeseen liittyy kuitenkin useimmiten alakuloista virettä ja tyhjyyden tunnetta. Myös 
viha ja katkeruus saattavat nousta pintaan, etenkin jos ura on päättynyt pettymykseen. Am-
mattiavun ja vertaistuen on oltava helposti saatavilla. Käyttöön tulisi ottaa myös urheilijan 
ja urheilujärjestöjen edustajan välinen exit -keskustelu, jossa molemmat arvioivat rakenta-
vassa hengessä taakse jäänyttä uraa samalla urheilijan tulevia tarpeita kartoittaen.

2.1.2. Valmentajan ura – miten turvata kehitys ja jatkuvuus 

Valmentaja on urheilijan keskeinen matkakumppani kohti huipputasoa. Valmentajan ja 
urheilijan välisen suhteen tulisi olla dynaaminen paketti, jossa roolit, tehtävät, vastuut ja 
ennen kaikkea näkemys urheilijan tulevaisuudesta muokkautuvat yhteisesti.

Suomessa valmentaminen on vahvasti sidoksissa urheilun kansalaistoimintaan. Viimei-
simmän kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan valmentajina toimi 109 000 suomalaista. 
Tämän lisäksi 173 000 henkilöä ilmoitti toimivansa ohjaajana, kouluttajana tai apuvalmen-
tajana. 
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Toisaalta valmennus, kuten urheilu kokonaisuudessaankin, on lähihistoriassa ammat-
timaistunut. Valmentajaksi haluava voi suuntautua ammattiin joko liikunnan koulutus-
keskusten, ammattikorkeakoulujen tai yliopisto-opintojen kautta. Ammattivalmentajien 
lukumäärästä ei ole täyttä varmuutta. Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli noin 1200 
ammattivalmentajaa. Määrä on todennäköisesti kasvanut, mutta tarkkoja arvioita ei ole 
käytettävissä. Moni ammattivalmentaja toimii osapäiväisesti tai sekavan toimenkuvan puit-
teissa, jossa varsinaiset valmennustehtävät kattavat vain osan työstä. Urheilulajeista ammat-
tivalmentajia on eniten jääkiekossa, jalkapallossa, taitoluistelussa ja voimistelussa. Varsinkin 
taitolajissa valmentajien ura voi rakentua eri tavoin kuin harrastepohjaisissa lajeissa. Suurin 
ero on ammattivalmentajien sijoittuminen jo lasten valmennukseen ja ohjaukseen.  

Vaikka valmentaminen on ammattimaistunut ja osassa lajeja ammattilaistunut, kyse ei 
ole professiosta – ammattikunnasta, jolla olisi itsenäistä valtaa ja vastuuta muokata ammatin 
vaatimuksia ja luoda eettistä toimintakoodistoa. Pääosalla tie valmentajaksi kulkee edelleen 
vahvasti seuratoiminnan ja urheilujärjestöjen koulutustoiminnan kautta.     

Valmentajan urapolulla on tunnistettavissa samoja vaiheita ja erityistarpeita kuin urhei-
lijalla.  Lapsen- ja nuoren kohdalla kyse on enemmän vapaasta kansalaistoiminnasta, jossa 
valmentaja tekee töitä muun työn ohella. Hän on OTO – valmentaja. Samaan aikaan hän 
kouluttautuu lajiliittojen ja muun tarjonnan avulla. Taustalla saattaa olla oma urheilu-ura ja 
motiivina oman lapsen urheiluharrastus. 

Kun urheilija nousee kansalliselle tasolle nuoruusiässä, nousee valmentajan työmäärä 
merkittävästi. Samalla hänen motivaationsa on yleensä kasvuvaiheessa – tulokset ruokkivat. 
Jos kyseessä on lahjakkaista urheilijoista ja valmentajasta, on hän varsin nopeasti myös po-
tentiaalinen valmentaja erilaisissa maajoukkuetehtävissä. 

Huipputasolla, aikuisurheilijaa tukeva valmentaja on joko lähes ammatikseen valmenta-
va “lähivalmentaja” tai sitten kirjevalmentaja, joka ei kohtaa urheilijaa kovin usein.

Myös haasteet eri ikäpolvissa ovat erilaiset. Nuorilla valmentajilla haaste on ennen kaikkea 
oikeiden asioiden tekeminen lasten ja nuorten kehittyminen huomioon ottaminen. Tähän 
auttaa koulutus, mutta myös muu asiantuntijatuki ympäristöstä sekä työnohjaus ovat tärkeitä. 

Kansalliselle tasolle tähdättäessä kokemuksen merkitys korostuu yhä enemmän: haasteet 
kasvavat, ajankäyttö lisääntyy ja sitä kautta myös valmentajan mahdollisuudet vaikuttaa tu-
lokseen paranevat. Vaihe on keskeinen oikeanlaisen asiantuntijaverkoston liittämiseksi val-
mennustiimiin. Jos valmentaja ja urheilija ovat tehneet työtä jo pitkään yhdessä, muuttuu 
asiantuntijuuden tuominen yhtälöön yhä vaikeammaksi. “Nuorena vitsa on väännettävä” 
- pitää hyvin kutinsa myös joustava asiantuntijarakenteen sisäänajamisessa.

Huipputasolla haasteena on tietenkin tuloksen tekeminen ja kaiken opitun “huipenta-
minen”. Jos riittävä asiantuntijatuki ja työnohjauksellinen ote ovat olleet mukana jo riittä-
vän ajoissa, on tuloksen todennäköisyys suurempi kuin jos valmentaja ja urheilija ovat teh-
neet työtä vain keskenään. Tuloksen tekemisen aikaa urheilijalla ja valmentajalla on tämän 
hetkisessä suomalaisessa valmennuskulttuurissa noin 4 – 8 vuotta. Ja näistä tuottoisimmat 
vuodet ovat useimmiten ensimmäiset kaksi, kolme vuotta. Tämän jälkeen tulostaso joko 
säilytetään, tai se alkaa pikku hiljaa hiipua. Harvoin, se saattaa kääntyä vielä nousuunkin.

Suomessa keskeisimmät syyt tuloksen tekemisen hiipumiselle huipputasolla ovat val-
mentamisen vaikeudet Suomessa. Kun esimerkiksi tarkastellaan yksilölajien henkilökohtai-
sia valmentajia, ovat he yleensä pystyneet tuottamaan yhden kansainvälisen huippu-urhei-
lijan tai urheilijaryhmän. Toista huippuaaltoa ei ole enää saavutettu. Keskeinen kysymys 
onkin se, millä tavalla heidän ”tuottoisuutensa” saataisi säilymään korkeana? 

Suomalaisen valmennusjärjestelmän tulee pyrkiä eliminoimaan valmentajan burn out 
ja hiipuminen mahdollisimman hyvin. Tähän keskeisiä vaikuttavia asioita ovat valmentajan 
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arjen järjestäminen niin että hän pystyy valmentamaan ja elämään samalla normaalia elä-
mää, valmentajan arvostuksen nostattaminen, sekä vertaistuen että asiantuntijuuden jatku-
va kehittäminen. Käytännön kehitystoimenpiteitä voivat olla mm:

1.	 Lasten ja nuoren kohdalla tehostetaan vanhempien kollegoiden mukana oloa ja 
tutor- ja mentortoimintaa. Vaihe on tärkeä valmentajalle tietojen, taitojen ja asenteiden 
oppimisen aikaa. 

2.	 Kansalliselle tasolle tähtäävien urheilijoiden valmentajien taustalle tulee rakentaa 
asiantuntijamalli, jossa hänellä on lähiverkosto tukemassa valmennusta. Tällä 
varmistetaan joustavaa toimintamallia huipputasolla. 

3.	 Huipputasolla valmentaja tarvitsee eniten tukea. Häneen on ensinnäkin jo satsattu 
paljon järjestelmien puolesta, ja lisäksi hän osaa valmentaa tuloksekkaasti. On 
todennäköisempää että hän pystyy myös uusimaan tuloksen helpommin kuin kokematon 
tuottamaan sen ensimmäistä kertaa. 

4.	 Urheilujärjestelmän tulee kohdistaa tuki siten että osuu kohdalleen 
valmentajantarpeen mukaisesti.

2.1.3. Urheilijaa tukevan osaamisen kehittäminen ja jakaminen

Edellä kuvattiin urheilijan ja valmentajan uraan liittyviä vaiheita, niiden olennaisimpia piir-
teitä sekä suomalaisen urheilujärjestelmän tämän hetkisiä ratkaisumalleja. Seuraavaksi tii-
vistetään urheilujärjestelmämme haasteet ja ongelmat urheilijan kehittämisessä. Suomessa 
urheilijan uraan ja sen kehittymiseen eri tavoin vaikuttavia tahoja on useita. Urheilijan täy-
tyy osata suunnistaa organisaatioiden välillä ja toimia monien tahojen kanssa etsiessään tu-
kea urheilu-uran edistämiseksi. Urheilujärjestelmämme tarjoamat polut ja tukimuodot eivät 
täytä kansainvälisen huippu-urheilun vaatimuksia. Voimme helposti löytää useita haasteita:

Osaaminen ei välity

Ensimmäiseksi tieto tai osaaminen ei Suomessa siirry lajeista tai organisaatioista toiseen. 
Lajikateus sekä maksulliseen asiakkuuteen perustuva malli tekee eri tahoista enemminkin 
toistensa kilpailijoita kuin suomalaista urheilua kehittämään pyrkivän yhteenliittymän. 
Suomalainen urheilujärjestelmä ei kykene jalostamaan osaamisresursseja urheilijoiden ke-
hittymisen tueksi. 

Lisäksi urheilujärjestelmän ja urheilijan välinen suhde on etäinen. Meillä, kuten muis-
sakin Pohjoismaissa sovelletaan urheilun tukipalvelujen mallia, jossa palveluja on tarjolla, 
mutta urheilijoiden ja valmentajien on oltava halukkaita ja osaavia niitä käyttämään. Poh-
joismaisen toimintamallin eetoksen taustalla on vapaaehtoisuus. Uskotaan, että tukipalve-
lujen käyttöön pakottaminen heikentää urheilijoiden motivaatiota ja jopa ajaa heidät lopet-
tamaan uransa. Myös organisaatioiden väliset suhteet rajaavat joidenkin erityispalvelujen 
saatavuutta niin, että ne ovat vain tiettyjen urheilijoiden tai lajien saatavilla.

Osaaminen ei kehity

Urheilijan valmentamiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyvän osaamisen kehittä-
misestä puuttuu johtolanka. Suomessa on hyvää valmennusosaamista ja muutamissa lajeissa 
maamme valmentajat ovat maailmalla kysyttyjä. Mutta oman maamme urheilijakehitys ei 
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ole juurikaan edistynyt. Emme ole kyenneet sulauttamaan tutkimukseen perustuvaa tie-
toa ja käytännön kokemusta suomalaiseksi valmennuslinjaksi - tieto ja taito eivät kohtaa. 
Osaamisen kehittämistä on tuettava ja valmentajien arvostusta ja merkitystä urheilijalle on 
lisättävä.

Lahjakkuus ei jalostu 

Kansalaistoimintaan perustuvassa urheilussa kansallinen kilpailujärjestelmä seuloo huippu-
urheilijat esiin. Suomessa tämä kilpailujärjestelmä ontuu etenkin yksilölajeissa, joissa kil-
pailevien harrastajien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeksi kuluneiden kahden vuo-
sikymmenen aikana. Nuoren urheilijan lahjakkuutta ja innokkuutta ei kyetä jalostamaan 
pitkäjänteisesti. Liian usein pelkkä menestys omassa ikäluokassa sanelee valintoja, jolloin 
myöhemmin kehittyvät nuoret jäävät huomioimatta.

Valmentajuuden vaatimuksia ei ymmärretä

Valmentaja on urheilijan ohella keskeinen huipputuloksen tekijä – ilman valmentajaa ur-
heilijan on toivotonta pyrkiä huipulle. Valmentaja, riippumatta siitä millä tasolla hän val-
mentaa, on yhtä aikaa sekä urheilijan läheisin yhteistyökumppani, kasvattaja kuin myös 
tuloksenteon varmistaja. 2000-luvun huippu-urheilussa valmentajan on osattava ja kyettävä 
kommunikoimaan ei vain urheilijan ja hänen lähipiirinsä kanssa vaan myös erilaisten asian-
tuntijoiden ja heidän tuottaman tiedon kanssa. Valmentaja on tärkein linkki urheilijan ja 
urheilujärjestelmän välillä.

Suomessa valmentajan tehtävien, roolin sekä aseman ymmärtäminen ontuu. Jopa hui-
pulla toimivan valmentajan odotetaan toimivan edelleen pääosin pyyteettömästi lajin eteen.   

Urheilujärjestelmämme on kyettävä varmistamaan, että valmentajiksi rekrytoidaan riit-
tävästi osaajia, parhaat valmentajat valmentavat suomalaisia urheilijoita ja että he ovat mo-
tivoituneita panostamaan täysipainoisesti juuri valmennukseen ja sen kehittämiseen. Tämä 
toteutuu vain valmentajan työtä ymmärtämällä ja arvostamalla.

Kansainvälisyyttä ei hyödynnetä

Suomalainen urheilu on eristäytynyt. Emme ole osa huippu-urheilun kehittämisen kansain-
välistä valtavirtaa emmekä koe, että sinne tulisi pyrkiä. Meillä on itse asiassa hämmästyttävän 
vähän julkista tietoa ja käsitystä edes naapurimaidemme urheilujärjestelmien toiminnasta. 
Myös tässä asiassa osaaminen ja kokemukset jäävät yksittäisten toimijoiden pääomaksi – nii-
tä ei osata hyödyntää laajemmalti. Huippu-urheilun kehittämisessä tarvitaan kansainvälistä 
vertailupohjaa ja peiliä oman järjestelmän ja osaamisen kehittämiseksi.

Nuorten elämän muuttumista ei ymmärretä

Lasten ja nuorten huono kunto, vähäinen liikkuminen ja ylipaino ovat viime vuosina me-
diassa nivottu näkyvästi yhteen. Syyttävä sormi osoittaa yleisimmin kohti tietotekniikkaa ja 
”passivoivaa” viihdekulttuuria, jotka valtaavat erityisesti nuorten vapaa-aikaa. Kun samal-
la pitäisi menestyä ja suoriutua koulussa, opiskelussa ja työssä, on kasassa kompleksinen 
vyyhti, toteavat nuorisotutkijat Mikko Salasuo, Anni Ojajärvi ja Tommi Hoikkala, joilta 
huippu-urheilun kehittämistyöryhmä tilasi asiantuntija-artikkelin nuoruuden ja urheilun 
kohtaamisesta 2010-luvun Suomessa (Ks. liite 1.).   
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Nuorisotutkijat marssittavat nuorten kokonaisaktiivisuuden vähenemisen taustalle usei-
ta tulkintoja, joita ovat mm. 1) muutos suomalaisten elinpiirissä, elämäntyylissä ja erityisesti 
arkiliikunnan vähenemisessä, 2) viihdekulttuurin aseman vahvistuminen, 3) kuluttaminen, 
mikä tarkoittaa sitä, että liikunnasta ja urheilusta on tullut yksi vaihtoehto muiden vapaa-
ajanviettomuotojen rinnalle sekä 4) koululiikunnan väheneminen, johon syitä ei tutkijoi-
den mukaan kannata etsiä yksinomaan kouluista, vaan pikimminkin liikunnan asemasta ja 
merkityksestä nuorten elämässä.  

2000-luvun yhteiskunnasta puhutaan suoritusyhteiskuntana, jota leimaava piirre on 
niin kouluinstituutioiden kuin vapaa-ajankin muuttuminen entistä päämäärätietoisem-
maksi. Ihmisistä pyritään saamaan kaikki teho irti ja myös ihmiset itse käyttäytyvät tä-
män mukaisesti. Suorittamisen pakkoeetos on sekä nuorten liikuntaa ja urheilua tukeva 
että sitä vastaan toimiva voima. Ne nuoret, joilla erilaiset pääomat mahdollistavat vahvan 
liikuntasuhteen kiinnittyvät harrastuksiinsa entistä tukevammin. Suorittaminen on hyve, 
joka palvelee pyrkimystä jatkuvaan kehittymiseen. Ne nuoret, joille jo koulun suoritus-
keskeisyys on haastavaa, asettuvat liikunnan ja urheilun suhteen hyvin erilaiseen asemaan. 
Useille nuorille koulun suorituskeskeisyys vaatii vastapainokseen monimuotoista vapaa-ajan 
tekemistä. Vapaa-aikaan haetaan elämyksiä, jännitystä ja jatkuvaa vaihtelua sitoutumisen ja 
kiinnittymisen sijaan.

Liikunta on joutunut nuorten vapaa-ajassa altavastaajan asemaan. Se joutuu kilpaile-
maan nuorten vapaa-ajasta mediayhteiskunnan ja viihdekulttuurin kanssa. Tämä on syn-
nyttänyt huolen nuorten heikosta fyysisestä kunnosta ja liikkumattomuuden terveysvai-
kutuksista. Kilpaliikunta ja -urheilu ovat saaneet väistyä yleisemmän kansanterveydellisen 
kehyksen tieltä. Nykyinen nuori sukupolvi on ikään kuin ottanut askeleen taaksepäin aiem-
piin sukupolviin verrattuna. Heikkojen fyysisten lähtökohtien takia nuorille pitää opettaa 
arkiliikuntaa ja liikkumisen merkityksiä, jotka aiemmin tulivat luonnollisena osana kasvua, 
päättävät nuorisotutkijat pohdintansa.

Suomalainen kilpa- ja huippu-urheilu ei voi kääntää selkäänsä nuorisokulttuurille. Vaik-
ka suuri osa lapsista ja nuorista liikkuukin aktiivisesti ja osallistuu organisoituun urhei-
lutoimintaan, on huippu-urheilun uralle motivoituneiden ja lahjakkaiden nuorten määrä 
kuitenkin kohtuullisen pieni. Nuorisokulttuurin ymmärtäminen – siis nuorten ja heidän 
elämänsä ymmärtäminen – on olennaista huippu-urheilun kehittämisessä etenkin valinta-
vaiheen ympärillä. 
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2.2. Huippu-urheilu osana suomalaista liikuntakulttuuria

Suomalainen liikuntakulttuuri on rakentunut voimistelun ja urheilun perinteille. 1900-lu-
vun urheilun yhteisnäiskulttuurissa huippu-urheilu nostettiin koko liikuntakulttuurin lip-
pulaivaksi - pyramidin huipuksi. 2000 –luvun eriytyneessä liikuntakultuurissa huippu-ur-
heilun asema ei enää ole hegemoninen. Se on yksi moniarvoisen liikuntakulttuurin osa-alue, 
julkisuudessa näkyvin, mutta samalla kiistellyin osa. Huippu-urheilun muusta liikuntakult-
tuurista erottavina tekijöinä toimivat ennen muuta urheilua ja liikuntaa kovemmat arvot 
– kilpailu, jatkuva kehitys, voittaminen.

Työryhmä asemoi huippu-urheilun osaksi suomalaista liikuntakulttuuria kuviossa 2. esi-
tetyllä tavalla. Kuvion koko ala kuvaa suomalaista väestöä. Huippu-urheilu muodostaa yh-
den kolmesta väylästä lapsuuden yläpuolella. Liikkuva lapsuus luo perustan niin elinikäiselle 
harrasteliikunnalle, kilpaurheiluharrastukselle kuin huippu-urheilu-urallekin.

Kuvio 2. Huippu-urheilun asema osana suomalaista liikuntakulttuuria

Useat valtiot – Suomi mukaan lukien – on nähnyt urheilutoiminnan vahvasti välineellisenä 
asiana. Urheilua ja myös huippu-urheilua on koko 1900-luvun ajan käytetty mitä erilaisim-
pien yhteiskunnallisten asioiden välineenä. Ruumiinkulttuuri on ollut muuta kulttuuritoi-
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mintaa enemmän sidoksissa välinearvoihin. Urheilun seurausvaikutuksia ovat olleet mm. 
kansakunnan yhtenäisyyden rakentaminen, nuorten kasvatus ja kuri, kansakunnan puolus-
tuskyky sekä monet muut aatteet virtaukset. 

2000-luvulla kansallisen liikuntakulttuurin yhteiskunnalliset merkitykset tiivistyvät 
kasvatukseen, terveyden edistämiseen ja yhteisöllisyyteen. Näihin arvoihin myös huippu-
urheilun on otettava kantaa. 

Erityisen tärkeänä on pidetty huippu-urheilun sekä lasten ja nuorten liikunnan suh-
detta. Huippu-urheilijoiden olisi tiedostettava oma kasvatusvastuu esikuvina.Tulevaisuuden 
huippu-urheilijat rekrytoidaan lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnasta ja samalla nykyis-
ten huippu-urheilijoiden odotetaan toimivan esikuvina urheiluharrastukseen innostamises-
sa. Jokainen huippu-urheilija on joskus ollut aloitteleva kilpaurheilija ja omaa näin koke-
muksia junioriurheilusta ja seuratoiminnasta. Tähän yhteyteen rakentuu huippu-urheilun 
ja seuratoiminnan vahvin silta. 

Urheilulla on myös oma arvo – sen itseisarvo. Nykyaikaisen urheilun kulttuurinen mer-
kitys on rakennettu kilpailun ja oikeudenmukaisuuden varaan. Urheilussa kaikki osallistujat 
ovat samalla viivalla, säännöt ovat kaikille samat ja voittaja ratkaistaan mitaten tai arvioiden. 
Urheilun ideaalin käytännön toimivuudesta voidaan olla montaa mieltä, mutta lähtökohtai-
sesti huippu-urheilu tarjoaa yhteiskunnalle mallin, jossa toteutuvat kilpailu, kansainvälisyys 
ja tasa-arvo. 

Kriitikot väittävät, että urheilun arvopohja – varsinkin olympismin hengen mukaisesti 
rakennettu – on murtunut yhteiskunnalisen kehityksen ja erityisesti median ja markkinoi-
den tunkeutuessa urheiluun. Erityisesti kansainvälinen huippu-urheilu on ammattimaistu-
nut. Toiminnan logiikka ei ponnista enää entisenkaltaisesta pyyteettömyydestä ja yhteisölli-
syydestä. Media ja markkinat suuntaavat huippu-urheilua entistä voimakkaammin. 

Työryhmän mukaan nykyisessä ammattimaistuneessa ja viihteellistyneessä huippu-
urheilussa on edelleen arvoja, joita urheiluliikkeen tulisi nostaa esiin toiminnassa. SLU:n 
yhteistyössä eri liikunta- ja urheilutoimojoiden kanssa valmistelemat Reilu Peli -periaatteet 
tarjoavat hyvän pohjan huippu-urheilun arvojen pohdinnalle. Työryhmä nostaa lisäksi esiin 
ainakin seuraavat huippu-urheiluun liittyvät arvot.

Kilpailu

Huippu-urheilun luonteeseen liittyvät jatkuva kehitys ja kilpailu. Itseisarvot, jotka toisaalta 
johtavat yksilön kehittymiseen ja uusiin oivalluksiin, mutta toisaalta jatkuviin haasteisiin ja 
ristiriitoihin. Kilpailuissa urheilijat testaavat itseään, omia kykyjään sekä tehtyä työtä suori-
tyskyvyn ja taidon kehittämiseksi. Urheilijalle kilpailut muodostavat merkkipaaluja – onnis-
tumisia ja pettymyksiä – uran varrelle. 

Huippu-urheilu ja kilpailuissa onnistustuminen – menestyminen – kuvaavat myös kan-
sakunnan elinvoimaisuutta ja kykyä luoda edellytyksiä yksilölliselle kehitykselle.

Itsensä kehittäminen

Urheilu ja etenkin huippu-urheilu tarjoaa jatkuvasti tilanteita, joissa eri ihmiset reagoivat vaati-
viin ja äärimmäisiin tilanteisiin. Samalla urheilu kuvastaa modernin yksilön itsensä kehittämistä. 
Urheilu on elämänala, jolla tuota kehitystä voidaan helposti ja selkeästi myös mitata tai arvioida.

Urheilussa tärkeää on menestykseen pyrkiminen ja siihen omistautuminen. Huippu-
urheilijan täytyy sitoutua ja toimia tavoiteellisesti. Hänen täytyy kyetä motivoimaan itseään 
sekä toimimaan yhteistyössä useiden erilaisten toimijoiden kanssa. Urheilijan on opittava 
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suoritumaan parhaalla mahdolliselle tavalla ankaran paineen alaisena. Hänen on siedettävä 
arvostelua ja kohdattava tulos ja tosiasiat selkeiden mittareiden valossa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on vahva arvo huippu-urheilussa. Sen suurelle yleisölle näkyvin osa ovat 
luonnollisesti median kautta välitettävät urheilun arvokilpailut, mutta urheilumaailma ko-
konaisuudessaan muodostaa globaalin verkoston ja erilaisia yhteisöjä, joissa suomalaiset ovat 
mukana ja toimivat. Urheilun kansainvälistä yhteisöä voidaan laajuudeltaan verrata Yhdisty-
neisiin Kansakuntiin – urheilussa ovat kaikki kansakunnat mukana.

Yhteisöllisyys

Ihmiselle on tärkeää, että hän kuuluu johonkin yhteisöön – porukkaan, valmennusryh-
mään, faniyhteisöön tai urheiluseuraan – jossa hän voi toteuttaa itseään. Urheilu tarjoaa 
sekä perinteisen että virtuaalisen yhteisöllisyyden mahdollisuuden. 

Perinteisesti yhteisöllisyys nähdään ihmisten välisenä vuorovaikutuksena, jossa toiminta 
on lähinnä paikallista ja kaikki toimijat tuntevat toisensa. Urheilijalle tällainen yhteisö on 
esimerkiksi valmennusryhmä, joukkue tai urheiluseura kokonaisuudessaan eri toimijoineen. 
Ne muodostavat perustan menestyksekkäälle urheilu-uralle.  

Kansallinen yhteisöllisyys on luonteeltaan enemmän kuviteltua. Emme tunne henkilö-
kohtaisesti kaikkia suomalaisia, mutta identifioidumme osaksi suomalaisuutta esimerkiksi 
suurten urheiluvoittojen kautta.

2010-luvun yhteisöllisyys ei rakennu pelkästään paikallisen vuorovaikutuksen varaan. 
Ne perustuvat entistä enemmän merkityksen ja identiteetin etsimiseen. Urheilunkaan yh-
teisöt eivät ole ainoastaan sosiaalisia käytäntöjä, vaan myös symbolisia rakennelmia, jotka 
perustuvat erilaisten ihmisten kykyyn nähdä urheilussa yhteisiä merkityksiä. Selkeimmät 
”urheiluheimot” muodostuvat eri joukkueurheilun ammattilaisseurojen fanien ympärille.

2.2.1. Huippu-urheilun arvostus

Huippu-urheilun kansallinen arvostus liittyy luonnollisesti suomalaisten tärkeänä pitämiin 
asioihin ja ilmiöihin. Arvostus heijastelee syvällisempiä arvoja, mutta hyvin usein arvostuk-
sesta puhutaan enemmän muuttuvana ja epävarmempana asiana. Arvostuksen mittarina 
käytetään usein suomalaisten yleistä mielipidettä, joka on koottu kysymällä kansalaisilta eri-
laisia kysymyksiä, joko median, järjestöjen, yritysten tai valtiovallan toimesta. Myös tutkijat 
omaavat kiinnostusta ihmisten arvoja, asenteita ja mielipiteitä kohtaan.   

Työryhmä kuuli huolestuttavaa tarinaa suomalaisten huippu-urheilijoiden, etenkin 
ulkomailta Suomeen palanneiden ammattiurheilijoiden kokemuksista. Heidän mukaansa 
huippu-urheilun arvostus Suomessa on todella huono. Urheilijat kokevat, että he ovat luo-
neet uransa täysin itse, Suomessa vallitsee kateuden ilmapiiri ja missään muualla huippu-
urheilua ei koeta niin negatiiviseksi kuin Suomessa, jossa huippu-urheilu on eräänlainen 
miina, johon urheilu tai urheilija lankeaa. Mistä tämä johtuu? 

Ensinnäkin, suomalainen huippu-urheilukeskustelu on tämän vuosituhannen alusta 
lähtien ollut mollivoittoista. Doping, väkivalta ja sopupelit likaavat modernin urheilun ide-
aalia – tasa-arvoista kilvoittelua voitosta. Koska Suomessa ei ole ammattiurheilua ennen 
1990-lukua juuri ollut, tyhjensivät urheilun kaupallistuminen ja ammattimaistuminen yh-
dessä skandaalien ja suomalaisen urheilun rakennemuutoksen kanssa kaikki vanhat hyvät 
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huippu-urheilun perustelut julkisesta keskustelusta. Huippu-urheilun merkitys ei ole raken-
tunut uudelle, muuttuneelle perustalle.

Toiseksi, suomalaisten into huippu-urheiluun perustuu menestykseen – erityisesti olym-
piamenestykseen. Menestys huippu-urheilussa on ollut suuri kansallinen itsetuntoprojekti, 
joka on palvellut milloin kansallista yhtenäisyyttä ja milloin kansainvälistä tunnettavuutta. 
Suomalaisten menestystä on mitattu lähinnä arvokisamitalien määrällä. Suomen menestys 
2000-luvun arvokilpailuissa ei ole yltänyt aiempien vuosikymmenten tasolle. Kilpailu ja 
menestys ovat huippu-urheilun ytimessä, mutta menestys on muutakin kuin olympiamita-
lien lukumäärä. Tarvitsemme uuden ja laajemman käsityksen huippu-urheilumenestyksestä.

Kolmanneksi urheilun toimijoiden kentän hajanaisuus on tukahduttanut keskustelun 
”urheilun yhteisestä hyvästä”. Suomalaisessa urheilussa toimijat pyrkivät maksimoimaan 
oman hyödyn – oli kyse sitten yksittäisestä huippu-urheilijasta tai alalla toimivasta orga-
nisaatiosta. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on ollut sektoreittain ylhäältä alas toimiva 
hallinto. 2000-luvulla olemme kuitenkin siilojemme vankeja. Tarvitsemme yhteistyötä ja 
rajojen rikkomista.

Toisaalta, huippu-urheilun arvostuksella on edelleen vankka perustelu kansalaisten – 
urheiluyleisön keskuudessa. Suomalaisen liikunnan ja urheilun kentän yhteistyössä Suomen 
Gallupin kanssa tekemä suuri liikuntatutkimus mittaa neljän vuoden välein kansalaisten lii-
kuntakäyttäytymistä sekä arvostusta eri liikunnan ja urheilun osa-alueilla. Huippu-urheilus-
sa on perinteisesti kysytty sitä, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät Suomen ja suomalaisuuden 
kannalta sitä, että suomalaiset huippu-urheilijat menestyvät hyvin kansainvälisesti. Viimeksi 
vuosina 2005–06 toteutetussa tutkimuksessa 18 prosenttia vastaajista piti menestystä eh-
dottoman tärkeänä ja 57 prosenttia melko tärkeänä. 24 prosenttia ei pitänyt huippu-urhei-
lumenestystä tärkeänä Suomelle. Vuosituhannen alkuun verrattuna tulos huippu-urheilua 
tärkeänä pitävien osuus oli laskenut kolme prosenttia.     

Myös kansainvälisen yhteiskuntatiellisen vertailututkimusohjelman (ISSP 2007) puit-
teissa suoritetut kyselyt vahvistavat suomalaisten myönteistä suhtautumista huippu-urhei-
luun. Kolme neljästä suomalaisesta pitää tärkeänä tai on ylpeä suomalaisurheilijoiden me-
nestyksestä. 

Suomi ei eroa kansalaisten ilmaiseman arvostuksen suhteen merkittävästi naapurimaista, 
Ruotsista ja Norjasta (Kuvio 3.). Anglosaksisissa maissa, joita kuviossa edustavat Irlanti ja 
Uusi-Seelanti huippu-urheilun arvostus rakentuu Pohjoismaita vahvemmalle perustalle. Sen 
sijaan Sveitsi jää arvostuksessa Pohjoismaiden alapuolelle.
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Kuvio 3. Kansalaisten ylpeys oman maan urheilijoiden huippu-urheilumenestyksestä (lähde: issp 
– tutkimus)  

Suomalaisen huippu-urheilun arvostuksessa on tapahtunut muutosta. Muutos havaitaan, 
kun kysytään kansalaisilta arvioita huippu-urheilun tärkeydestä suhteessa muihin yhteis-
kunnan osa-alueisiin.  Jo vuoden 1992 asennetutkimuksessa suomalaiset arvioivat, että 
huippu-urheilulla on ollut suuri vaikutus suomalaiseen identiteettiin aiemmin, mutta jat-
kossa sen merkitys tulisi vähenemään.   

Jyväskylän yliopiston urheilun etiikkaa ja moraalia tarkastelevassa tutkimuksessa vuosi-
na 2003–2008 selvitettiin mm. kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä suomalaisen urheilun 
julkisuuskuvasta. vastaajat arvioivat aikuisten kuntoliikunnan sekä lasten ja nuorten urhei-
luseuratoiminnan vahvasti positiivisten arvojen kyllästämiksi. Huippu-urheiluun liitettiin 
selvästi toisia osa-alueita enemmän kielteisiä ilmiöitä. Kielteiset ilmiöt, kuten vilppiin oh-
jaaminen, terveysongelmat tai kiellettyjen aineiden käyttö, saivat yhtä paljon kannatusta 
kuin huippu-urheilussa positiivisiksi koetut ilmiöt, kuten terve elämä, suvaitsevaisuuteen ja 
liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen. Suomalaiset nimesivät tutkimuksessa kaupal-
lisuuden, dopingin ja viihteen kilpaurheilun kielteisimmiksi ilmiöiksi.    

Tutkimuksessa kysyttiin myös kansalaisten kantaa ammattimaisen sekä harrastuksellinen 
tason kilpaurheilun eriytymiseen. Vastaajista niukasti yli puolet (51 %) kannatti ajatusta, 
että ammattimainen huippu-urheilu ja kansallinen kilpaurheilu ovat eriytyneet. Perusteet 
kilpaurheilun eriytymiselle olivat: kilpaurheilu on harrastusta, kilpaurheilu kustannetaan 
pääsääntöisesti itse sekä kilpaurheilu on rehellistä.  

Ammattimaisen huippu-urheilun myönteisiksi puoliksi nostettiin viihde, huippu-urhei-
lu tarjoamat esikuvat sekä mahdollisuus sekä urheilijan että valmentajan ammattiin. Tutki-
mustulokset vahvistavat osaltaan suomalaisen liikuntakulttuurin eriytymiskehitystä.
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2.3. Urheilun rakenteet ja resurssit

Suomalainen liikunta- ja urheiluelämä perustuu pitkälti julkisen sektorin ja liikunnan kan-
salaistoiminnan väliseen työnjakoon, joka esitetään liikuntalaissa:

”Yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa 
liikuntajärjestöt” (liikuntalaki 2§)

Tämä työnjako omaa pitkän historian ja siinä on esiintynyt erilaisia vivahteita, mutta suo-
malaisen urheilun – myös huippu-urheilun – kansallinen luonne on rakentunut pääosin 
kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin yhteispeliin. Yritykset ja markkinavoimat astuivat 
vahvemmin urheilun kentälle vasta 1900-luvun lopulla.

Kansainvälisesti monien länsimaisten valtioiden ja huippu-urheilun suhde on tiivistynyt 
uudella tavalla aina 1980-luvulta lähtien. Australia ja Norja ovat esimerkkejä maista, jotka jo 
1980-luvun alusta lähtien kokosivat yhteiskunnan kilpa- ja huippu-urheiluun panostamia 
resursseja ja keskittivät niitä ammattimaisesti toimiviin huippu-urheiluyksiköihin. Norjassa 
keskittyminen tehtiin onnistuneesti urheiluliikkeen sisälle, kun taas Australiassa osaaminen 
rakentui seura- ja koulu-urheilun ulkopuolisiin yksiköihin.   

Tutkijat ovat 2000 -luvulla esittäneet useita malleja huippu-urheilun kansallisen kehit-
tämistyön tueksi. Yksi malleista – kuuden maan vertailututkimuksen tuloksena syntynyt 
– perustuu yhdeksään huippu-urheilua tukevaan pilariin. Olennaista näissä pilareissa on 
se, että niihin kaikkiin voidaan vaikuttaa urheilupolitiikan keinoin. Nämä pilarit ovat: 1) 
taloudellinen tuki, 2) kokonaisvaltainen ja integroitu urheilupolitiikan kehittäminen, 3) lii-
kuntakulttuurin perusrakenteet sekä kansalaisten liikuntaharrastuneisuus, 4) lahjakkuuksi-
en tunnistaminen ja kehittäminen, 5) urheilijan uran tukeminen sekä uran aikana että uran 
jälkihoidossa, 6) harjoitusolosuhteet ja mahdollisuudet hyödyntää niitä, 7) valmennusjärjes-
telmä, 8) kilpailutoiminta, etenkin yhteydet kansainvälisiin kilpailuihin sekä 9) urheiluun 
liittyvä tieteellinen tutkimus.

Norja ja Australia ovat esimerkkejä maista, jotka ovat onnistuneet järjestämään edellä 
mainitut osa-alueet niin, että ne muodostavat dynaamisen ja toimivan kokonaisuuden. Jär-
jestelyt ja mallit ovat yleensä maakohtaisia. Niinpä esimerkiksi lahjakkuuden tunnistamisen 
ja kehittämisen toimintamalli eroaa Norjan seuratoimintaan painottuvassa mallissa merkittä-
västi Australian tieteelliseen lahjakkuuden identifiointiin perustuvasta järjestelmästä.

Suomalaisen urheilun rakenne ei ole organisoitunut yksinomaan huippu-urheilun tar-
peista käsin. Moniarvoista liikuntakulttuuriamme tulee tarkastella huomioiden sen historia. 
Urheiluelämämme on koko sen historian ajan sisältänyt ja kantanut erilaisia jännitteitä. 
Näitä jännitteitä on myös pidetty urheilujärjestelmämme menestystekijöinä. 

2.3.1. Suomalainen urheilujärjestelmän tila ja muutos

Suomalaisen urheilujärjestelmä perusta on ollut koko sadan vuoden historian ajan ollut 
seuratoiminta yhdistettynä valtakunnallisten lajiliittojen ja keskusorganisaatioiden sekä jul-
kisen sektorin tukevaan toimintaan. 

Urheilun kansalaistoimintaa ja liikuntajärjestöjä tarkastelleissa tutkimuksissa on varsin 
yksimielisesti todettu, että suomalaisen liikuntakultuurin erityimiskehitys kiihtyi 1980-lu-
vulta lähtien. Tuolloin erilaiset lajit, toimintamuodot ja intressit saivat tilaa kasvulle ja suo-
malainen urheilukenttä laajeni niin organisatoorisesti kuin sisällöllisestikin. Samalla vuosi-
kymmenellä valtakunnalliset liikuntajärjestöt ammattimaistuivat.
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Kehityksen jatkoa seurasi. 1990-luvulla toteutettiin urheilun rakennemuutos. Uudis-
tuksen tavoitteena oli luoda aiempaa vähemmän hierarkinen järjestelmä, jossa ruohonjuu-
ritason toiminta ei olisi kontrolloitua ja ylhäältä päin ohjattua. Samalla haluttiin korvata ai-
empi kilpa- ja huippu-urheilukeskeinen ”pyramidimalli” moniarvoisemmalla ja paremmin 
liikuntakulttuurin käytäntöä vastaavalla mallilla, jossa seurat nostettiin keskeiseen rooliin. 
Seurat ja liikkuvat ihmiset määriteltiin asiakkaiksi, joita muiden tahojen ja organisaatioiden 
tuli palvella.

Suomalaista urheiluelämää eivät enää johtaneet vahvat keskusjärjestöt. Suomen Liikunta 
ja Urheilu (SLU) luotiin laajentuneen liikunnan ja urheilun kentän palvelu- ja edunval-
vontaorganisaatioksi, johon järjestöt liittyivät joko lajiliittojen tai muiden valtakunnallis-
ten järjestöjen kautta. Uudet aluejärjestöt (SLU –alueet) poikkesivat myös aiemmasta. Ne 
muotoutuivat prosessissa itsenäisiksi toimijoiksi. 2000-luvulla aluejärjestöt ovat pyrkineet 
löyhään verkostomaiseen yhteistyöhön.

Kilpa- ja huippu-urheilussa lajiliittojen rooli nostettiin keskiöön. Lajiliittojen tuli vasta-
ta ja kehittää lajien kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa yhdessä seurakentän kanssa. Liikun-
nan ja urheilun kehittämis- ja edunvalvontatyön tueksi perustettiin toimialaorganisaatioita. 
Huippu-urheilussa toimialaorganisaation viitta soviteltiin Suomen Olympiakomitealla, jolle 
onkin kertynyt varsin pitkä lista suomalaisen huippu-urheilun kehitys- ja edunvalvontateh-
täviä. Huippu-urheilun lisäksi toimialoiksi nimettiin lasten ja nuorten liikunta, harrastelii-
kunta, koululais- ja opiskelijaliikunta sekä erityisryhmien liikunta. 

1990-luvun uudistus oli merkittävä. Jo lähtökohtaisesti muutoksessa kilpa- ja huippu-
urheilu oli häviäjä. Aiemmin koko urheilukenttä oli perustunut vahvasti urheiluun. Nyt 
urheilua laajennettiin liikuntaan. Näin 1960-luvulla käynnistynyt liikunnan aseman vah-
vistuminen näkyi entistä vahvemmin myös suomalaisen urheiluliikkeen sisällä ja organisoi-
tumisessa.    

Suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää ei ole tarkasteltu tai analysoitu kokonaisuu-
tena 2000-luvulla. Seurojen näkökulmasta Pasi Koski on omassa tutkimuksessaan (2009) 
kysynyt urheiluseuroilta arvioita,  miten liikuntajärjestelmämme keskeiset valtakunnallisen 
ja alueelliset tahot ovat onnistuneet pavelemaan seuroja. Koski kiteyttää seurojen vastaukset: 
”Seurat saavat toimia pääsääntöisesti oman onnensa nojassa.” Aluejärjestelmän alasajo, val-
mentajakoulutuksen hajaannus, lajien yhteistyön hiipuminen, seurakentän heikentyminen 
sekä järjestelmän pirstaloituminen ovat niitä konkreettisia teemoja, jotka nähdään nykyjär-
jestelmän ongelmiksi. 

Voidaankin esittää alustava tulkinta 1990-luvun urheilun rakennemuutoksesta. Se jäi 
keskeneräiseksi. Tavoitteena oli hajautettu järjestelmä, jossa aktiivista seurakentää palvelisi ja 
kehittäisi vahva toimialakohtainen tukijärjestelmä. Ylhäältä alaspäin valuvasta järjestelmästä 
ei kuitenkaan siirrytty alhaalta ylöspäin kumpuavaan järjestelmään. Sen sijaan 1990-luvun 
lama heikensi seurakentän asemaa ja resursseja, eivätkä valtion rahahanat kääntyneet kohti 
paikallista tasoa. Valtakunnallisen tason organisaatiot toimivat itsenäisesti. Kamppailua re-
sursseista käydään monella eri tasolla, mikä edistää organisaatioiden itsekkyyden ja edun-
valvonnan tehostumista. Horisontaalinen yhteistyö on vähäistä ja vertikaalinen yhteys on 
ainakin osittain muuttunut jäsenyydestä asiakkuudeksi. Suomalainen urheilujärjestelmä ei 
ole keskitetty, mutta ei myöskään hajautettu. Urheilujärjestelmäämme voidaan nimittää or-
ganisaatiokeskeiseksi.    

Yhtenvetona suomalaisen liikunnan ja urheilun kentästä voidaan todeta, että kentällä 
toimii paljon organisaatioita, erityisesti valtakunnallisella tasolla (Kuvio 4.). Suurin osa or-
ganisaatioista voidaan sijoittaa harrasteliikunta – huippu-urheilu – akselille, mutta oman 
asemansa ohessa organisaatiot hoitavat myös laajempia tehtäviä ja osallistuvat liikunnan eri 
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osaluiden väliseen keskusteluun. Eri toimijoiden väliset suhteet ovat ristikkäiset ja moni-
muotoiset – niitä on mahdotonta kuvata kuviossa. Kyseessä onkin eräänlainen karkea kartta 
liikunnan organisoitumisesta Suomessa.

Kuvio 4. Kartta suomalaisen liikunnan ja urheilun kentän toimijoista. (Lähde: Mäkinen, Jarmo 
2010)

2.3.2. Huippu-urheilun kehittäminen

Nykyaikainen huippu-urheilu mullistui 1990 – luvulla. Ammattilaisuus syrjäytti amatöris-
min, urheilijoiden vapaa liikkuminen maasta toiseen avasi ovet globaalille ammattiurhei-
lulle. Samalla urheilu oikeudellistui, mediallistui ja kaupallistui. Myös olympiaurheilussa 
kilpailu kiristyi – ei vain uusien kansakuntien mukaantulon myötä, vaan myös vanhojen 
urheilukansakuntien hakiessa uutta nostetta huippu-urheiluun. 

Monet menestyvät urheilukansakunnat tunnetaan tietystä menestystekijästä tai – kult-
tuurista, jonka ne ovat kyenneet luomaan: Australian huippu-urheilukeskusta – Australian 
Institute of Sport (AIS) – pidetään urheilun Harvardina, norjalaisten menestys pohjautuu 
Olympiatoppenin osaamiskeskukseen ja sen onnistuneeseen integrointiin osaksi urheilun 
kansanliikettä, Ruotsissa luotetaan vahvaan kansalaistoimintaan sekä urheilijakohtaiseen 
tukimalliin, Espanja ja Uusi-Seelanti panostavat tiettyihin kansallisesti merkittäviin ja po-
tentiaalisesti menestyviin urheilulajeihin. Voidaankin kysyä, mistä suomalainen huippu-
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urheilu tunnetaan? Millainen on suomalaisen urheilun kilpailukyky?
Suomalaisen huippu-urheilun kehittämistä analysoidaan aluksi lajiliittojen mahdolli-

suuksilla kehittää oman lajinsa toimintaa. Lähtökohtana on se, että viihde ja ammattimai-
suus ohjaavat lajeja suuntaamaan toimintaansa entistä enemmän näitä arvoja kohti. Toi-
seksi tarkastellaan suomalaisen huippu-urheilun strategioita aina vuodesta 1994 lähtien. 
Kolmanneksi käydään läpi kilpa- ja huippu-urheilun osaamisen kehittämistä tutkimus- ja 
kehitystoiminnan selvityksen kautta. Lopuksi luodaan katsaus valmennuskeskusten ja ur-
heiluakatemioiden kehityspiirteisiin.

2.3.2.1. Lajien huippu-urheilun kehittämisen puitteet 

Suomessa voi urheilla ja huippu-urheilla yli sadassa urheilulajissa. Urheilulajit ovat orga-
nisoituneet paikallisesti urheiluseuroiksi ja valtakunnallisesti urheilun lajiliitoiksi, joita on 
yhteensä 76. Lajiliitot ja seurat vastaavat eri urheilulajien urheilutoiminnan kokonaisuudes-
ta. Ne ovat myös pääosin vastuussa urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden valmennuksesta 
urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kautta. 

Suomen Olympiakomitean 2000-luvun aikana tekemien selvitysten mukaan vain noin 
viidellä lajiliitolla on keskeinen ja noin 20 muulla lajiliitolla merkittävä rooli yksittäisten 
urheilijoitten päivittäisvalmennuksen koordinaatiossa ja tukemisessa. Olympiakomitea on 
vuonna 2007 käynnistänyt lajiliittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysprosessin, jonka 
tavoitteena on saada lajien huippu-urheilun kehitystyö nykyurheilun vaatimalle tasolle. Pro-
sessi on jo tähän mennessä osoittanut, että kovinkaan monella lajiyksiköllä ei ole resursseja 
varsinaisen huippu-urheilujärjestelmän ylläpitämiseen.

Lajeilla on erilaiset mahdollisuudet ja voimavarat ottaa kokonaisvaltaisesti vastuu lajinsa 
huippu-urheilusta. Tutkija Mikael Lindfelt (Eliten är liten… 2007) kuvaa lajien kirjoa ja 
huippu-urheilun organisoinnin moninaisuutta janalla, jonka ääripäät muodostavat harras-
teurheilu ja ammattiurheilu. Näiden väliin sijoittuu yleisöurheilu. 

Modernin urheilun perusmuoto on harrasteurheilu, joka pohjautuu laajan joukon urhei-
luharrastukseen ja paikalliseen seuratoimintaan. Tästä joukosta lajin kilpailutoiminta seuloo 
parhaat kyvyt esille aluksi paikallisella ja alueellisella tasolla, myöhemmin kansallisella ja 
lopulta kansainvälisellä tasolla. Huippu-urheilu muodostaa näin pyramidin yläpään ja ni-
menomaan laaja kansallinen kilpaurheilu aikaansaa huippu-urheilun. Urheilijan ura etenee 
kilpaurheilijasta kansallisen tason huippu-urheilijaksi ja lopulta kansainvälisen tason huip-
pu-urheilijaksi. Lajeilla ei ole resursseja organisoida ammattilaisuuden mahdollistavia kil-
pailusarjoja. Suomessa arvioilta noin 90 prosenttia lajeista toimii näiden raamien puitteissa.



32

Yleisöurheilussa lajilla on julkisuuden avulla mahdollisuus kehittyä taloudellisesti. Laji ei 
ole pelkästään harrastajien ja julkisen tuen varassa. Lajilla on resursseja organisoida kilpai-
lusarjoja, joissa jaetaan myös rahapalkintoja. Tähän luokkaan voidaan sijoittaa ns. perin-
teisiä kansallislajeja (mm. hiihto, yleisurheilu, pesäpallo) sekä uudempia kaupunkiseutujen 
joukkuelajeja (salibandy, kori- ja lentopallo). Näkyvä ero harrastajamalliin on se, että lajin 
parhaat huippu-urheilijat voivat nousta ammattiurheilijoiksi. Lajit ovat kuitenkin niin pie-
niä, etteivät ne kykene keräämään resursseja siinä määrin, että koko lajista voisi puhua am-
mattilaisurheiluna. 

Ammattilaisurheilu vaatii vahvaa medianäkyvyyttä ja lajin ankkurointia julkisuuteen. 
Sponsoritulot sekä säännöllisesti lajia seuraavat katsojat mahdollistavat sen, että lajin am-
mattilaiseksi noustaan jo ennen huippu-urheiluvaihetta sekä lajista järjestelmineen voidaan 
puhua ammattiurheilulajina. 

Siirtyminen tällaiseen tarkoittaa urheilullisen kehityksen kulkemista käsi kädessä talo-
udellisen kehityksen ja ohjauksen kanssa. Useimpien lajien ammattilaisurheilu pyrkii laa-
jenemaan uusille markkina-alueille, jolloin kansallisen tason sarjat väistämättä vertautuvat 
vastaaviin ulkomaisiin sarjoihin. Nuorten lahjakkuuksien rekrytointi- ja kehittämisohjelmat 
rakentuvat eri tavalla kuin edellä mainituissa malleissa.

Urheilulajien erilaisuutta voidaan kuvata myös tällaisella jatkumolla harrasteurheilusta 
ammattilaisurheiluun. Ääripäiden keskeinen ero tiivistyy maantieteelliseen tai kaupalliseen 
tapaan organisoida kilpailut. Viihteellistyminen, kaupallistuminen ja ammattimaistuminen 
houkuttelevat lajeja kohti ammattilaisuutta, mutta kansallisesti vain harvat lajit saavuttavat 
ammattilaisuuden vaatimukset. Puhtaaseen markkinoiden ja median ylläpitämään ammat-
tilaisurheiluun yltää Suomessa vain jääkiekko. Muualla Euroopassa jalkapallolla on ylivertai-
nen asema ammattilaisurheilun kentällä. Suomessa jalkapallo on haastajan asemassa. 

Kansainvälisyyden mukaan ottaminen eri lajien toimintamahdollisuuksien analyysiin 
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monimutkaistaa tilannetta. Monissa Suomessa harrasteurheiluun sijoittuvissa lajeissa on 
olemassa vahvoja kansainvälisiä ammattiurheiluun perustuvia kilpailusarjoja. Esimerkiksi 
tennis, golf ja pyöräily ovat lajeja, joiden kansalliset resurssit ja huippu-urheilun kehittä-
mismahdollisuudet ovat niukkoja, mutta kansainvälisesti lajit ylläpitävät tuhansien ammat-
tiurheilijoiden kilpailusarjoja. Myös monissa joukkuelajeissa siirtyminen ulkomaille – usein 
entistä nuorempana – mahdollistaa ammattilaisurheilun.    

Vaikka ammattilaisuus on laajasti noussut huippu-urheilun tekemisen ihanteeksi, ei 
Suomessa ole resursseja laajan urheiluviihteen ylläpitämiseen. Lisäksi suomalaisessa liikun-
takulttuurissa ammattilaistoiminta asemoituu kansalaistoiminnan vastakohdaksi – sen uh-
kakuvaksi. Niinpä ammattilaisurheilua ei voida asettaa kansallisen huippu-urheilun kehit-
tämisen ideaaliksi. 

Huippu-urheilulle voidaan pohjoismaisessa kontekstissa nähdä kolme keskenään kilpai-
levaa tulevaisuusstrategiaa (eliten är liten ... 2007): Ensimmäiseksi on olemassa urheilun 
omaan kilpailulogiikkaan perustuva strategia, jossa lajin perinteet ja sen parissa toimivat 
ihmiset aikaansaavat huippu-urheilumenestystä ja voittamisen kulttuuria. Voidaan puhua 
lajistrategiasta. Toiseksi voidaan hahmottaa kansallisten kilpa- ja huippu-urheilun tukiorga-
nisaatioiden toiminta, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman paljon kansainvälistä 
huippu-urheilumenestystä. Strategiaa voidaan nimittää kansalliseksi arvokilpailustrategiak-
si. Kolmantena mahdollisuutena on kaupallinen median huippu-urheilustrategia, joka pe-
rustuu joidenkin urheilulajien muita parempaan kaupalliseen potentiaaliin ja erilaisia iden-
titeettejä vahvistaviin ominaisuuksiin. Median lajipriorisointi yhdistettynä sponsoreiden 
intressiin nostaa julkisuuteen ainoastaan pienen osan lajeista.

2.3.2.2. Huippu-urheilun strateginen kehittäminen

Suomen Olympiakomitean johdolla käynnistettiin uuden suomalaisen huippu-urheilun 
strategiatyö heti rakennemuutoksen jälkeen. Ensimmäinen huippu-urheilustrategia julkais-
tiin vuonna 1994. Tämän jälkeen kolme työryhmää on julkaissut strategiset linjaukset suo-
malaisesta huippu-urheilusta (1998; 2002; 2004). 

Kansallisten huippu-urheilustrategioiden ensisijainen tavoite on ollut huippu-urhei-
lumenestyksen – erityisesti olympiamenestyksen – turvaaminen. Tässä tarkoituksessa on 
strategioissa analysoitu suomalaisen urheilujärjestelmän pullonkauloja, kuvattu eri toimijoi-
den asemaa ja rooleja huippu-urheilussa sekä ehdotettu konkreettisia operationaalisia toi-
menpiteitä huippu-urheilun kehittämiseksi. Toimenpiteisiin on odotettu rahoitusta valtion 
liikuntabudjetista. 

Huippu-urheilua osana suomalaista yhteiskuntaa on näissä eri työryhmissä perusteltu 
moninaisesti ajan henkeä korostaen. Huippu-urheilun on ollut eri aikoina osa liikunnan 
kansalaisliikettä, osa viihdeteollisuutta. Sen on nähty muodostavan osan suomalaista iden-
titeettiä, mielekästä elämänuraa tai se on nähty taloudellisesti merkittävänä sekä eettisesti 
kestävänä. Ennen kaikkea huippu-urheilun on nähty omaavan vankat perinteet. 

Suomalaisen huippu-urheilun organisaatio ja työnjako ovat pohjautuneet urheiluse-
urojen ja lajiliittojen omistukseen. Ne hoitavat kansalliseen ja kansainväliseen kilpailu- ja 
valmennustoimintaan liittyvät tehtävät. Lajijohtoista järjestelmää tukee suuri joukko orga-
nisaatioita: Suomen Olympiakomitea (OK), Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Suomen 
Paralympiakomitea, opetusministeriö, Suomen Työväen urheiluliitto (TUL) ja Finlands 
Svenska Idrott (FSI), valmennuskeskukset ja urheiluopistot, Kilpa- ja huippu-urheilun tut-
kimussäätiö (KIHU), liikuntalääketieteen keskukset, puolustusvoimat, urheiluoppilaitok-
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set ja harjoittelukeskukset, Nuori Suomi, vammaisurheilujärjestöt, Suomen Valmentajat ry, 
Suomen Antidopingtoimikunta, Liikunnan aluejärjestöt, yliopistot, kunnat ja ammattikor-
keakoulut. Nämä organisaatiot toimivat pääosin itsenäisesti tai hyvin ohuesti yhteistyössä 
keskenään. 

Huippu-urheilun johtamisen tai koordinoinnin ratkaisemiseksi on ehdotettu huippu-
urheilun johtoryhmää (1994), Huippu-urheilun yhteistyöryhmää (1998) ja Huippu-urhei-
lufoorumia (2002). Vuonna 2004 Suomen olympiakomitealle ehdotettiin kansainväliseen 
menestykseen tähtäävän huippu-urheilun koordinointi- ja kehittämisvastuuta ja vastaavaa 
vammaisurheiluvastuuta Suomen Paralympiakomitealle. Lisäksi vammaisurheilu haluttiin 
integroida osaksi lajien huippu-urheilua.

Työryhmän mielestä strategioiden keskeinen puute on kokonaisvaltaisen näkemyksen ja 
eri toimijoita yhdistävän näkemyksen puuttuminen sekä erityisesti konkreettisen toimeen-
panon puute. Huippu-urheilua on kehitetty pikemminkin strategiatyöhön osallistuneiden 
organisaatioiden asemien vahvistamisen kautta kuin suomalaisen huippu-urheilun kehittä-
misen näkökulmasta. Niinpä myös kehitystyö on rajoittunut operatiivisten hankkeiden tai 
tukimuotojen käynnistämiseen ja vahvistamiseen. Strategioissa on vältetty koskemasta lu-
kuisien organisaatioiden välisiin suhteisiin tai päällekkäisyyksiin. Kehitystyö on usein ollut 
päällekkäistä ja koordinoimatonta. Tämä on johtanut siihen, että kehittämistavoitteet ovat 
saattaneet olla toisiaan poissulkevia. Lisäksi eri toimijoille asetetut tavoitteet eivät ainakaan 
huippu-urheilun osalta ole toteuttaneet yhteisesti asetettuja päämääriä. Voidaan väittää, että 
suomalaisen huippu-urheilun kehittäminen on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 
pudonnut kansainvälisen huippu-urheilun vauhdista.
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Kuvio 5. Aikaisempien strategioiden keskeisimmät toimenpide-esitykset

HUIPPU-URHEILU 2000-LUVULLA (v. 2002)

 VISIO: 

”Suomalainen huippu-urheilu menestyy kansainvälisesti laajalla 
rintamalla.” 

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

• Huippu-urheilun uskottavuuden ja arvostuksen parantaminen
• Huippu-urheilun valtakunnallinen työnjako ja toimintavastuut
• Urheilijoiden ja valmentajien tukijärjestelmien kehittäminen
• Lahjakkuuksien tukeminen
• Valmennus- ja harjoittelukeskusten tukeminen
• Manageritoiminnan kehittäminen
• Urheilijan terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen
• Kumppanuustoiminnan kehittäminen
• Huippu-urheilun valtakunnalliset rakentamishankkeet
• Merkittävien arvokisojen saaminen Suomeen
• Urheiluviestinnän kehittäminen
• Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden kehittäminen
• Liikuntapaikkojen määrä, taso ja kunto
• Valmentajien aseman ja ammattitaidon kehittäminen
• Huippu-urheilun tukijärjestelmät ja ammattilaisuus
• Vammaisurheilun kehittäminen
• Huippu-urheilun etiikka – laadukkaat käytännöt pysyviksi

HUIPPU-URHEILU 2000 (v. 1994)

TOIMINTA-AJATUS: 

”Huippu-urheilun pitkän aikavälin kehityksen sekä Suomen 
kansainvälisen huippu-urheilumenestyksen varmistaminen”

PÄÄMÄÄRÄT:

• Tehokas työjako suomalaiseen huippu-urheiluun
• Käytössä olevien resurssien tehokas suuntaaminen
• Huippu-urheilun rahoituksen kehittäminen ja veikkausvoittovarojen 

säädösperusteisen osuuden palauttaminen
• Huippu-urheilun pitkän aikavälin kehityksen turvaaminen
• Menestyminen eri lajien arvokilpailuissa (EM ja MM)
• Olympiamenestyksen varmistaminen 1996 Atlantan ja 1998 

Naganon kisoissa

LISÄRESURSSEJA VAATIVAT KEHITTÄMISTOIMENPITEET:

• Palautetaan liikuntakulttuurille asetuksen mukainen 36,6 %:n 
osuus veikkausvoittovaroista.

• Huippu-urheilijoiden kansainvälisen uran tukeminen
• Ammattimaisen valmentajauran kehittäminen
• Ammattimaisen valmentautumisen tukitoimintojen kehittäminen
• valmennuskeskusten kehittäminen
• Kansainvälisten arvokilpailujen kustannukset
• Huippu-urheilun rakentamishankkeet
• Urheiluviihteen kehittäminen

HUIPPU-URHEILU 2000-LUVULLE (v. 1998)

TOIMINTA-AJATUS:

”Huippu-urheilun pitkän aikavälin kehityksen sekä Suomen 
kansainvälisen huippu-urheilumenestyksen varmistaminen”

TAVOITTEET:

• Huippu-urheilun arvojen ja yhteiskunnallisen merkityksen 
korostaminen toiminnan lähtökohtana

• Nuoresta huipulle menestysketjun rakentaminen
• Huippu-urheilijoiden ammattimaisen valmentautumisen laadun 

parantaminen
• Naisten huippu-urheilumenestyksen parantaminen
• Työnjaon selkeytys ja tehokkaan työnjaon aikaansaaminen 

suomalaisessa huippu-urheilussa
• Huippu-urheilun resurssien ja olosuhteiden turvaaminen

TOIMENPITEITÄ HUIPPU-URHEILUN KEHITYKSEN TURVAAMISEKSI

• Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen
• Nuorten tukiohjelma
• Menestyspohjan laajentaminen
• Urheilun talous
• Huippu-urheilun rakentamishankkeet
• Huippu-urheilijoiden eläketurvan parantaminen
• Ammattimaisen huippu-urheilijauran tukeminen
• Ammattimaisen valmentajauran kehittäminen
• Antidopingtyön tehostaminen
• Naisten huippu-urheiluprojektin käynnistäminen
• Valmennuskeskusten kehittäminen ja käytön lisääminen

• Helsingin 2006 olympiahanke

HUIPPU-URHEILUTYÖRYHMÄ 2004

VISIO: 

”Huippu-urheilu on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Se toimii 
eettisesti ja yhteiskuntavastuullisesti ja se on kansalaisten 
arvostamaa sekä kansainvälisesti menestyvää ja näkyvää toimintaa.”

TAVOITTEET

• Työryhmän esitys huippu-urheilun työnjaoksi
• Huippu-urheilun eettinen perusta

• reilu peli
• antidopingtoiminta

• Valmennuksen kehittäminen
• valmentajien määrä ja koulutus
• urheiluopistot ja niiden valmennuskeskustoiminta
• harjoittelukeskukset

• Vastuu huippu-urheilijan elämänurasta ja tätä tukevat toimenpiteet
• Huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen
• Kansainvälisten arvokisojen merkitys Suomelle
• Kansainvälinen päätöksenteko
• Vammaishuippu-urheilun erityiskysymykset
• huippu-urheilun erillisprojektit

• viestintä
• joukkuepalloilu
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2.3.2.3. Osaamisen kehittäminen

Osaaminen ja sen soveltaminen käytäntöön on myös suomalaisen huippu-urheilun tulevai-
suuden haasteita. Osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista ja kokemuksesta. Ensimmäisen 
määrä niin huippu-urheilussa kuin muillakin yhteiskuntien osa-alueilla on räjähdysmäisesti 
kasvanut. Tiedontuottamisen yksiköt, niin yliopistot, ammattikorkeakoulut kuin tutkimus-
laitoksetkin tuottavat valtavan määrän eritasoista tietoa. 

Urheilu ei toimi pelkän tiedon varassa. Tarvitaan taitoa. Ennen kaikkea tarvitaan kykyä 
ymmärtää asioiden ydin. Osaamisen toinen komponentti, taito, syntyy kyvystä ymmärtää. 
Se on kykyä hyödyntää olemassa olevaa tietoa, yhdistää sitä kokemukseen ja soveltaa näitä 
yhdessä käytännön tilanteissa. 

Osana työryhmän toimeksiantoa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) 
selvitti kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoiminnan (T & K – toiminta) ti-
laa. Selvityksessä todettiin, että liikuntatieteellistä tutkimusta tehdään Suomessa runsaasti, 
mutta kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvä T&K -toiminta on vähäistä ja se on levittäytynyt 
laajasti ympäri Suomea. Muutamista tutkimuskeskittymistä huolimatta T&K -toiminta on 
kansallisesti vailla selkeää koordinointia ja lepää yksittäisten henkilöiden ja heidän omien 
intressiensä varassa. Toisena merkittävänä puutteena voidaan pitää rahoitusta. Liikuntatie-
teelliseen T&K -toimintaan suunnataan rahoitusta, mutta kilpa- ja huippu-urheilun osuus 
on melko pieni ja rahoituksen saaminen on haastavaa. Haasteista huolimatta monet haasta-
telluista näkivät tulevaisuudessa T&K -toiminnan osana yksiköittensä työtä.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että tieto ja taito eivät kohtaa suomalaisessa ur-
heilussa. Tutkimustietoa ei tuoteta kilpa- ja huippu-urheilun lähtökohdista ja lisäksi tutki-
mustyötä tekevien ja kehitystyöhön keskittyvien yksiköiden välinen etäisyys on usein suuri 
ja tutkimuksen ja kehitystyön tekijöiden välinen vuorovaikutus saattaa olla vähäistä. Kil-
pa- ja huippu-urheilun tietotuotannon yksiköt; KIHU, yliopistot, ammattikorkeakoulut, 
liikuntalääketieteen keskukset ja muut tutkimus- ja kehityskeskukset ovat liian kaukana 
käytännön urheilusta, jotta hedelmällistä tiedon ja taidon yhteensulautumista tapahtuisi. 

Toisaalta hajanainen, yksittäisten lajiliittojen varassa toimiva urheilujärjestelmä ei ole 
kyennyt yhteistuumin linjaamaan kilpa- ja huippu-urheilun keskeisiä tutkimus- ja kehitys-
kohteita. Niinpä tiedontuottajien näkökulmasta suomalainen urheilu näyttäytyy pieninä, 
satunnaisina, heikosti resursoituina projekteina, joissa ei päästä pitkäjänteiseen ja hedelmäl-
liseen yhteistyöhön käytännön kentän kanssa.

2.3.2.4. Valmennuskeskukset ja urheiluakatemiat

Suomessa on pitkään ollut kattava alueellinen urheiluopistojen verkko, jonka eräänä tehtävä 
on urheilujärjestöjä palvelevan koulutuksen järjestäminen. Urheiluopistot, joita valtionhallin-
nossa nimitetään liikunnan koulutuskeskuksiksi, koostuu 11 valtakunnallisesta ja kolmesta 
alueellista yksiköstä. Urheiluopistojen sisälle on jo 1980-luvulta lähtien rakennettu valmen-
nuskeskuksia, joissa on toisaalta pyritty järjestämään huippu-urheilijoille erikoisolosuhteita 
ja palveluja. Kuortaneen urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Suomen Urheiluopisto sekä 
Vuokatin urheiluopisto nimettiin alkuperäisesti valtakunnallisiksi valmennuskeskuksiksi. 

Valmennuskeskustoiminta ei kehittynyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Valtion 
erillisrahoitusta ei saatu valmennuskeskuksille. Vuonna 2000 opetusministeriön nimeä-
mä työryhmä selvitti urheiluopistojen huippu-urheiluroolia sekä verkostoitumista muiden 
huippu-urheilutoimijoiden kanssa. Työryhmä teki varsin perusteellisen selvityksen urheilu-
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opistojen huippu-urheilutoiminnasta ja päätti ehdottaa edellä mainittujen opistojen nimeä-
mistä valtakunnallisiksi valmennuskeskuksiksi.    Lisäksi Eerikkilän ja Varalan urheiluopis-
toilla katsottiin olevan valtakunnallinen erityisrooli huippu-urheilun valmennuksessa.

Vuoden 2000 jälkeen urheiluopistojen valmennuskeskukset ovat kehittyneet opistojen 
omien resurssien sekä opetusministeriön myöntämien kehitysmäärärahojen turvin. Niihin 
on kasautunut osaamista ja ne toimivat keskeisinä leiritys- ja valmentajakoulutuspaikkoina. 
Ne ovat kukin tahoillan verkostoituneet muiden huippu-urheilutoimijoiden kanssa. Mer-
kittävimpiä yhteistyöhankkeita huippu-urheilun alueella ovat olleet Suomen Olympiakomi-
tean johtama lajiliittojen huippu-urheiluohjelmien kehityshanke sekä valmennuskeskusten, 
KIHUn, Suomen Olympiakomitean ja opetusministeriön epäviralliset kehityspalaverit ja 
valmennuskeskusten liittyminen urheiluakatemioiden kehitystyöhön. Lisäksi valmennus-
keskukset ovat verkostoituneet kansainvälisesti ja osa niistä toimii kansainvälisten lajiliitto-
jen auktorisoimina koulutuspaikkoina.  

Urheiluakatemiat ovat Suomessa 2000-luvulla käynnistyneitä paikallisia tai alueellisia 
yhteistyöverkostoja, joissa oppilaitokset, urheiluorganisaatiot sekä erilaiset tukipalvelujen 
tuottajat työskentelevät yhdessä urheilijoiden siviili- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi. 
Akatemioiden toiminta perustuu jo olemassa olevien rakenteiden yhteensovittamiseen. 

Vuonna 2007 Suomen Olympiakomitea päätti ottaa urheiluakatemioiden ja lajiliittojen 
pyynnöstä vastuun urheiluakatemioiden valtakunnallisesta koordinaatiosta. Tämä oli en-
simmäinen askel urheiluakatemioiden valtakunnalliselle kehitystyölle. Vuonna 2008 aloite-
tun urheiluakatemioiden auditoinnin tuloksena laatukriteerit täyttäville urheiluakatemioille 
on myönnetty Olympiakomitean huippu-urheiluakatemiastatus. Vuoden 2009 lopulla Suo-
messa toimii kymmenen urheiluakatemiaa, jotka ovat saaneet Suomen Olympiakomitean 
huippu-urheiluakatemiastatuksen. 

Akatemioiden verkostomainen toimintamalli on tuonut uusia toimijoita mukaan ur-
heilun kehittämiseen. Akatemiat tarjoavat urheilujärjestöille mahdollisuuden organisoida 
huipulle tähtäävä valmennus lähelle lahjakkaiden urheilijoiden opiskelua. Skotlantilaisessa 
kymmeneen maahan kohdistuneessa selvityksessä suomalainen urheiluoppilaitosjärjestelmä 
todettiin joustavimmaksi urheilun ja opiskelujen yhdistämisessä. Mahdollisuudet sekä ur-
heilun ja opiskelujen tasapainoiselle yhteensovittamiselle ovat Suomessa hyvät.

2.3.3. Julkinen sektori luo toiminnalle puitteita 

Valtion rooli suomalaisessa urheiluelämässä on kasvanut urheiluliikkeen eriytymiskehityksen 
myötä. Valtio ohjaa urheiluliikkeen toimintaa normi-, resurssi tai informaatio-ohjauksella. 
Selkeimmin valtion ohjaus näkyy valtakunnallisten urheilujärjestöjen avustuksissa. Kuten 
jo aiemmin mainittiin urheilun ja julkisen sektorin välillä vallitsee Suomessa selkeä työnja-
ko. Julkinen sektori vastaa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta ja urheilujärjestöt 
toiminnasta. Periaatteellisesta selkeydestä huolimatta julkisen sektorin ja urheiluliikkeen 
suhteet ovat muotoutuneet suhteellisten itsenäisten toimijoiden väliseksi monenkeskeiseksi 
vuorovaikutukseksi.

Keskeinen osa julkisen sektorin ohjauspolitiikkaa ovat valtion avustukset liikunnan ja 
urheilun kentälle. Valtion liikuntabudjetti muodostuu lähes kokonaan veikkausvoittova-
roista. Valtion liikuntabudjetti pieneni 1990-luvulla laman seurauksena. 2000-luvulla val-
tion avustukset liikuntatoimintaan ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden 2000 yhteensä 80 
miljoonan euron liikuntabudjetti on kasvanut vuonna 2010 jo 130 miljoonaan euroon. 
Rahan reaaliarvolla mitattuna valtion panostus alkaa kuitenkin vasta nyt lähestyä 1990-lu-
vun alun lukemia.  
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Valtion liikuntabudjetti jakautuu 13 eri tukialueeksi, joista liikunnan kansalaistoimin-
ta (liikuntajärjestöt), liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot), kuntien liikuntatoimi 
sekä liikuntapaikkarakentaminen muodostavat yli 80 prosentin osuuden kokonaisavustuk-
sista. Näiden neljän avustuskohteen keskinäisessä suhteessa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia 1990-luvun puolivälistä lähtien (Kuvio 6.). Liikunnan kansalaistoiminta, joka 
on vuodesta 2010 sisältänyt tukea myös seuratoiminnan kehittämiseen, on kasvanut suh-
teellisesti. 
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Kuvio 6. Valtion liikuntabudjetin suhteellinen jakautuminen.

Valtion tuki huippu-urheilulle osoitetaan pääasiallisesti kolmen kanavan kautta:
1.	 Lajiliittojen	tulosperusteinen	valtionavustus	(huippu-urheilun	osuus)

2.	 Valtion	urheilija-apurahat

3.	 Eri	tahoille	ja	organisaatioille	myönnettävät	muut	erityisavustukset	huippu-urheilun	

kehittämiseksi	antidopingtoiminta	mukaan	lukien.

Lisäksi huippu-urheilun kannalta merkittävät kansalliset rakentamiskohteet huomioidaan 
osana valtion liikuntapaikkarakentamisen avustuksia.

Urheilun lajiliitot saavat valtionavustusta, jonka perusteena on vuodesta 1993 lähtien 
ollut tulosperusteisuus. Huippu-urheilu on muodostanut 25 prosentin laskennallisen osuu-
den lajiliittojen valtionavustuksen kokonaispotista. Vuonna 2010 yhteensä 74 lajiliittoa 
sai kaiken kaikkiaan 19,9 miljoonaa euroa valtionavustusta.  Tulosperusteisen avustami-
sen vaikutuksia suomalaisten urheiluorganisaatioiden toimintaan ei ole analysoitu, mutta 
lähtökohtaisesti jokaisen organisaation erillinen tulosperusteinen avustaminen ei osaltaan 
ole edistänyt järjestöjen välistä yhteistyötä. Opetusministeriö pyrkiikin kannustamaan suu-
rempien lajikokonaisuuksien syntymistä. Vuonna 2010 muun muassa Suomen Vammais-
urheilu- ja Liikunta (VAU), neljän aiemman järjestön yhteenliittymä, hyväksyttiin uutena 
valtionapukelpoiseksi järjestöksi.

Toinen opetusministeriön huippu-urheilun kehittämisen keskeisen tukimuoto on vuo-
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desta 1995 alkaen ollut urheilijoiden ja valmentajien harjoitteluapuraha. Tavoitteena on 
ollut luoda urheilijan ammattimaiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Apu-
raha on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen sekä ammattimaiseen val-
mentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun 
kansainvälisissä arvokilpailuissa. Urheilijalla on ollut velvoite laatia koulutus- ja elämänu-
rasuunnitelma. Nuoren urheilijan kohdalla ehtona on myös opiskelu toisen asteen oppi-
laitoksessa tai korkeakoulussa, ellei perustellusta syystä muuta johdu. Apurahajärjestelmä 
on pohjoismaisessa ympäristössä merkittävä tukimuoto suoraan urheilijoiden tukemiseen. 
Vuonna 2010 apurahoihin käytetään yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Summalla tuetaan noin 
130 huippu-urheilijan perusturvaa. Apurahojen vaikuttavuutta ei ole selvitetty.

Valtion kolmas huippu-urheilun tukipaketti koostuu erilaisille huippu-urheilun tukior-
ganisaatioille tai huippu-urheiluun liittyviin toimintoihin myönnettävistä avustuksista. Suo-
men Olympiakomitealle sovitettiin vuoden 2004 huippu-urheilutyöryhmän mietinnössä 
vastuuta suomalaisen huippu-urheilun koordinoinnista. Olympiakomitea on ottanut mie-
tinnössä mainittuja tehtäviä ja saanut niiden hoitamiseen myös lisää valtiontukea. Olympia-
komitean valtion yleisavustus on vuonna 2010 yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Olym-
piakomitea kautta jaetaan valtiontukea joukkuepaloiluille (600 000 €) ja urheiluakatemioille 
(260 000 €). Myös nuorten valmennuksen tukemiseen on myönnetty 400 000 euron avus-
tus. Suomen Paralympiakomiteaa tuetaan yhteensä 863 000 eurolla. Lisäksi paralympiako-
mitea jakaa edelleen 70 000 euron suuruista joukkuepalloilutukea.

Muita huippu-urheilun rahoitukseen piiriin kuuluvia tahoja ovat Kilpa- ja huippu-ur-
heilun tutkimuskeskus (KIHU), joka vastaanottaa valtionavustusta 1,17 miljoonaa euroa, 
antidopingtoiminta (2,4 miljoonaa euroa) sekä Suomessa järjestettävien arvokilpailujen tu-
keminen (500 000 €) ja URA -säätiö (135 000 euroa). Tämän lisäksi valtio tukee avustuk-
silla liikunnan koulutuskeskuksia ja niissä sijaitsevia valmennuskeskuksia sekä liikuntalääke-
tieteen tutkimuskeskuksia. Huippu-urheilun osuuden erottaminen näiden organisaatioiden 
toiminnasta tai valtionavustuksesta ei onnistu ilman työläitä selvityksiä. 

Valtion taloudellinen tuki huippu-urheiluun on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 
lähtien. Vuonna 2005 huippu-urheilun tukemiseen (poislukien lajiliittojen tuki) käytet-
tiin yhteensä 7 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 summa on 12,4 miljoona euroa. Suurinta 
tuen kasvu on ollut huippu-urheilun kehittämisen momentilla, johon kuuluvat urheilija-
apurahat, joukkuepalloilun tuki, KIHU (vuodesta 2009 lähtien) sekä kv. kilpailutoiminta ja 
suurkilpailujen tappiontakuut. Myös Suomen Olympiakomitean sekä Paralympiakomitean 
valtion avustus on kasvanut.

Kuntien rooli liikunta- ja urheilutoiminnassa on vahva erityisesti liikuntapaikkojen ra-
kentamisen ja ylläpidon suhteen.  Kunnat omistavat ja ylläpitävät suoraan tai välillisesti 
yli 80 prosenttia Suomen urheilupaikoista. Kuntien liikuntatoimien yhteenlasketut menot 
olivat vuonna 2007 noin 600 miljoonaa euroja sisältäen 100 investointimenoja. Kunnat 
tukevat urheiluseuratoimintaa suoraan avustuksilla sekä merkittävimmin joko tarjoamalla 
seurojen urheilijoille täysin ilmaisia tai voimakkaasti subventoituja urheilutiloja. Kuntien 
seura-avustukset ovat pysytelleet noin 40 miljoonan euron tasossa. 

Kilpa- ja huippu-urheilu kiinnittyy kuntatasolle entistä voimakkaammin myös koulujen 
ja muiden oppilaitosten kautta. Urheiluoppilaitosten verkosto ja myöhemmin kehittynyt ur-
heiluakatemiaverkosto ovat liittäneet kuntien opetustoimia mukaan urheilun kehittämiseen. 

Huippu-urheilu on ainakin suurimpien kaupunkien hallinnossa osaksi irtaantunut kil-
paurheilun ja muun liikunnan yhteydestä. Huippu-urheilun taloudellinen tuki on monissa 
kaupungeissa siirretty osaksi markkinointia, kaupungin imagon ja näkyvyyden hankkimista. 
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2.3.3.1. Tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo on ollut liikunnassa ja urheilussa tavoitteena aina 1990-luvun puo-
livälistä lähtien, jolloin opetusministeriön asettama työryhmä esitti toimenpideohjelman 
tasa-arvon edistämiseksi. Liikuntajärjestöjen kohdalla työryhmä asetti tavoitteeksi tytöil-
le ja pojille yhtäläiset mahdollisuudet eri lajien harrastamiseen molemmille sukupuolillle 
yhtäläiset taloudelliset ja valmennukselliset valmiudet kilpa- ja huippu-urheilussa. Lisäksi 
tavoiteltiin naisten määrän kasvua liikuntajärjestöjen erilaisissa tehtävissä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei todeutu Suomessa. Urheilu, etenkin huippu-urheilu, 
on edelleen miesten maailma. Varsinkin valmennus- ja johtotehtävät ovat kaksautuneet 
miehille. Liikunnan harrastamisessa tytöt lähestyvät poikia ja naiset ovat jo miehiä aktiivi-
sempia.   

Toisaalta mitä lähemmäksi aikuisten kilpa- ja huippu-urheilua tullaan, sitä suuremmak-
si muodostuu miesten osuus toiminasta. Esimerkiksi maastohiihdossa alle 12-vuotiaiden 
seuraharratuksessa tyttöjen ja poikien osuus on lähes yhtä suuri, nuorten kilpalisensseissä 
tyttöjen osuus laskee jo lähelle kolmasosaa ja aikuisten kilpailurheilussa naisia on enää noin 
neljännes. Huomioitavaa on, että erityisesti jalkapallo ja viime vuosina jääkiekko ovat kas-
vattaneet tyttöjen ja naisten harrastajamääriä merkittävästi.

Suomalaisen urheilun sukupuolisuhdetta voidaan huippu-urheilun osalta tarkastella 
vertaamalla naisurheilijoiden osuutta Olympialaisissa Suomen joukkueen naisurheilijoiden 
suhteelliseen osuuteen. Viime Olympialaissa naisurheilijoiden osuus on noussut jo yli 40 
prosentin sekä kesä- että talvikisoissa. Suomen joukkueessa naisurheilijoiden määrä on ke-
säkisoissa 1990-luvun alusta lähtien ylittänyt Olympiakisojen naisurheilijoiden osuuden. 
Vuoden 2004 kisajoukkue muodosti tässä suhteessa poikkeuksen – vain kolmasosa jouk-
kueesta oli naisurheilijoita. Talvikisoissa naisten jääkiekon mukaantulo nosti suomalaisten 
osuuden kaikkien maiden keskiarvoa korkeammalle vuona 1998, mutta sen jälkeen naisten 
määrä on jäänyt hieman jälkeen kehityksestä.

Kuviot 7. ja 8. Naisten määrän kehitys olympialaisissa kaikkien urheilijoiden ja suomen joukkueen 
osalta
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3. Muutoksen aika

Huippu-urheilu yhdistyy suomalaisten mielissä vahvasti mitaleihin ja menestykseen. Me-
nestykseen liitetyt odotukset erityisesti olympialaisissa sekä eri lajien MM-kilpailuissa on 
kohdistettu urheilun lajiliittojen ja seurojen sekä olympiamenestyksen osalta Suomen 
Olympiakomitean harteille. Tämä malli ei ole enää toimiva. Suomalainen huippu-urheilu 
tarvitsee uuden lähdön

2020-luvun menestyvät urheilijat asuvat, kasvavat ja harjoittelevat pääosin Suomessa. 
Suomalaiseen urheiluun tarvitaan suomalainen tapa toimia – urheilun suomalainen identi-
teetti. Selvää on, että Suomi ei enää voi perustaa huippu-urheilua suuriin harrastajamääriin 
ja lahjakkuusreserveihin tai merkittäviin taloudellisiin panostuksiin. Liioin emme voi tu-
keutua vahvaan ammattilaisurheilukulttuurin. 

Suomalaisen urheilun identiteetin tulee perustua omiin vahvuuksiin, joita ovat laaja ja 
monipuolinen urheilun seurakenttä, osaava ja kehittyvä huippu-urheilun tukiverkosto, ur-
heilijoiden intohimo ja halu kehittää itseään sekä kansalaisten laaja arvostus, innostus ja tuki 
urheilulle. 

•Arvostus
•Merkitys

KULTTUURI

YHTEISKUNTAURHEILIJA / 

•Resurssit
•Olosuhteet

YHTEISKUNTAJOUKKUE
•Focus
•Intohimo
•Työnteko

URHEILU

•Yhteinen visio ja
tavoitteet
•Osaamisen
kehittäminen & 
jakaminen

KUVIO 9. Suomalaisen huippu-urheilumallin rakennuspalikat.
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Suomalaiseen huippu-urheiluun tarvitaan uusi toimintamalli, joka sisältää loogisen näke-
myksen suomalaisen urheilun kokonaisuudesta vuoteen 2020. Toimintamallin tulee raken-
tua suomalaisen osaamisen ja näkemyksen vahvaan liittoon (Kuvio 9.). Muutoksen tulee 
ulottua urheilevasta yksilöstä aina urheilun toimintatapoihin ja kulttuuriin sekä yhteiskun-
taan saakka. 

Urheiluorganisaatioissa olennaista on saada aikaan suomalaisen huippu-urheilun yhtei-
nen visio ja tavoite, jonka perustalta huippu-urheilua johdetaan. 

Huippu-urheilun johtamiseksi tarvitaan taho, jolla on kentän valtakirja johtaa, resurs-
soida ja ohjata suomalaista huippu-urheilun kehittämisorganisaatiota. Huippu-urheilun 
johtotahon tulee varmistaa horisontaalisen yhteistyön merkittävä lisääntyminen eri tahojen 
välillä. 

Osaamisen kokoaminen, kehittäminen ja jakaminen tulee nostaa toiminnan yhdeksi 
keskeiseksi tavoitteeksi. Tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta lajien sisällä, lajien välillä, val-
mentajakoulutuksessa sekä huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyössä.

Urheilijan tulee olla huippu-urheilun kehittämistoiminnan keskiössä. Urheilijoille tu-
lee tarjota parhaat mahdolliset edellytykset kehittää omaa lahjakkuuttaan aina maailman 
huipulle saakka. Urheilijan lähipiiriin kuuluvat perhe, ystävät ja valmentaja. Yhä useammin 
myös eri alojen asiantuntijat, kuten hieroja, fysioterapeutti, lääkäri tai manageri, ovat inten-
siivisesti mukana urheilijan valmentautumisessa ja lunastavat näin paikkansa urheilijan sisä-
piiristä (Kuvio 10). Suomessa ei ole onnistuttu luomaan toimintamalleja kyseisille laajem-
mille kokonaisvaltaisesti urheilijasta vastuuta kantaville ryhmille.  Lisäksi lasten ja nuorten 
urheilussa tulisi paremmin huomioida nuorisokulttuurin virtauksia ja pyrkiä ymmärtämään 
nuorten arvoja ja urheilemisen asemaa heidän elämässään.

Urheiluseura

urheilija

Valmentaja

urheilija

PerheYstävät

Asiantuntijat

Kuvio 10. Urheilijan lähipiiri ja taustalla vaikuttavat ”elämismaailmat”

Nykyaikainen urheilu ei toimi ilman vahvaa ja tehokasta urheilujärjestelmää. Urheilukil-
pailujen organisointi, valmennus- ja harjoitteluolosuhteiden ylläpitäminen, valmennuksen 
kehitystyö sekä kansainvälisessä urheiluyhteisössä toimiminen ei onnistu vapaaehtoispoh-
jalta. Keskeistä tässä urheilujärjestelmässä tulisi olla urheilijalähtöisyys. Suomessa tämä tar-
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koittaisi myös järjestelmätasolla sitä, että urheilijoiden ura kristallisoituu uudella tavalla aina 
monipuolisesta perusliikkumisesta huipulle ja urheilu-uralta normaalielämään siirtymiseen 
saakka. Urheilujärjestelmä linkittyy urheilijan lähipiiriin luonnollisesti urheiluseurojen ja 
lajiliittojen kautta. Uudessa järjestelmässä linkki urheilijan ja järjestelmän välille rakentuisi 
myös valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden kautta. Taustalla vaikuttavat muut tahot 
toimisivat edellä mainittujen tahojen kautta. Yksi työryhmän ehdottaman muutoksen kes-
keinen tavoite on se, että huippu-urheilun tukijärjestelmä kykenee organisoimaan huippu-
urheilijaa tukevan toiminnan niin, että urheilijat kokevat saavansa parhaan mahdollisen 
osaamisen ja taidon urheilu-uraansa edistämään.

Huippu-urheilun tutkimus- Lajin valmennus- koulutus-Huippu urheilun tutkimus
-& kehitystyö

Lajin valmennus , koulutus
Ja kilpailujärjestelmät

Valmennuksen tieteelliset
tukitoimet

Valmennusosaamisen
kokoaminen, kehittäminen

ja jakelu

Urheilija
Olympia- ja

huippu-

Urheilijoiden
terveydenhuolto

j
+ lähipiiriurheilu-

komitea
Leirivalmennuksen

olosuhteet

Päivittäisvalmennuksen
tukiverkosto

Valmentajakoulutus

Urheilun ja opiskelun
h i iyhteensovittaminenPäivittäisvalmennuksen

olosuhteet

Kuvio 11. Urheilija – hänen lähipiiri sekä urheilujärjestelmän tukitoimet.

Konkreettisilla toimenpiteillä voidaan rakentaa uudenlaista urheilukulttuuria. Urheilijoi-
den, yleisön ja urheilutoimijoiden teot, toimet ja puheet merkitsevät eniten, mutta urhei-
luelämän täytyy julkisesti viestiä ja vaikuttaa oman asemansa puolesta. Tarvitaan ”ilmas-
tonmuutos” huippu-urheilun arvostuksessa. Huippu-urheilun toimintajärjestelmän tärkein 
tulos on urheilun arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä edellyttää ammattimaisen 
toiminnan lisäksi eettisten periaatteiden soveltamista sekä miesten ja naisten roolien ja toi-
minnan arvostuksen näkymistä myös konkreettisina tekoina. 

Huippu-urheilua kohtaan tunnettu arvostus näkyy ihmisten seuratessa urheilua yleisönä 
ja urheilun säilyessä nuorison merkittävimpänä vapaa-ajan harrastuksena. Viime kädessä 
urheilun uusi toimintamalli näkyy urheilun parantuneina resursseina ja olosuhteina.     

Työryhmä korostaa, ettei huippu-urheilua voida kehittää yksinomaan työryhmätyönä tai 
yksittäisten muistioiden ja strategioiden kautta. Strategia ja suomalaisen urheilun uusi linjaus 
tarvitsee avoimen keskustelun, johon kaikilla toimijoilla on oltava mahdollisuus osallistua. 
Muutoksen ja huippu-urheilun arvostustyön on lähdettävä liikkeelle urheiluliikkeestä.
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3.1. Muutosaskeleet

Suomalaisen huippu-urheilun muutosprosessi edellyttää useita muutosaskeleita, joita otta-
malla voidaan käynnistää erilaisia kehitysprosesseja. Työryhmä nostaa esille seuraavat viisi 
ensisijaista muutosaskelta ja suosittelee askelten ottamista: 

1. Valtakirja huippu-urheiluverkoston johtamiseen

Suomalaisen huippu-urheilun pitkäjänteinen kehittäminen vaatii johtajuutta. Koska huip-
pu-urheiluverkostossa on useita itsenäisiä toimijoita ja eri lajien huippu-urheilun kokonais-
vastuu lajiliitoilla, eivät aiemmat strategiset yritykset ole johtaneet huippu-urheilun koko-
naisvaltaiseen kehittämiseen. Verkoston johtaminen tarvitsee yhteisen vision sekä innostavaa 
ja innovoivaa johtamista.

Valtakirja huippu-urheiluverkoston kehittämiseen tulee hakea ja saada lajiliitoilta. Valta-
kirjan valmistelusta ja hakemisesta vastaa huippu-urheilun muutosorganisaatio. 

2. Huippu-urheilun merkityksen perustelu

Huippu-urheilu on syntynyt 1900-luvun kilpaurheilun kehityksenä. Ammattilaistumis-
kehityksestä huolimatta se on yhä vahvasti kiinni suomalaisessa liikuntakulttuurissa ja ra-
kenteissa. Huippu-urheilu tarvitsee perustelut, jotka huomioivat sekä sen kiinnittymisen 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin että huippu-urheilun omaleimaisuutta esiin tuovat arvot.

Muutosprosessin osana käynnistetään prosesseja, joissa pohditaan kilpa- ja huippu-ur-
heilun yhteiskunnallista merkitystä ja arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Huippu-urhei-
lun merkitystä tulee pohtia ensimmäiseksi Suomen Liikunnan ja Urheilun, SLU:n vetä-
mässä suomalaisen liikunnan ja urheilun visio 2020 – prosessissa ja muissa urheilukentän 
sisäisissä tapahtumissa. Huippu-urheilu merkitys tulee määrittää ensin urheilun toimijoiden 
keskuudessa – hyödyntäen eri alojen osaamista.

Prosessoidaan huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu kirjalliseen muotoon ja laa-
ditaan viestintäsuunnitelma.

3. Huippu-urheilijan polun rakentaminen

Kansalaistoimintaan perustuvassa urheilujärjestelmässä ei voida tarkkaan erottaa ja määrit-
tää niitä väyliä ja prosesseja, joita pitkin 2020-luvun huippu-urheilijat kulkevat. Urheilujär-
jestelmän on kuitenkin syytä nykyistä tarkemmin analysoida suomalaisen huippu-urheilijan 
polun haasteet ja määritellä kehityskohteet tässä raportissa esitettyjen neljän osa-alueen; las-
ten liikkumisen ja urheilun, nuorten valinta- ja panostusvaiheen, valmennuksen osaamisen 
ja huippu-urheiluvaiheen sekä arvostuksen ja menestyksen mukaisesti. Lisöksi tulee luoda 
yhteinen näkemys – urheilijan polun suomalainen malli – koordinoimaan eri lajien ja eri 
toimijoiden yhteisiä sisältötavoitteita. 

Valmistellaan toimintasuunnitelma polun eri vaiheiden rakentamiseksi ja varmistetaan 
yhteistyön koordinointi.

4. Osaamisen kokoaminen, kehittäminen ja jakaminen

Menestykseen pyrkivässä huippu-urheilussa osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat 
elintärkeitä. Suomessa panostetaan osaamiseen ja sen kehittämiseen kohtuullisesti, mutta 
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lähes tiedolla ja taidoilla ei ole kotipesää, joka pystyisi kokoamaan, kehittämään ja jakamaan 
niitä kentälle.

Kartoitetaan suomalaisen kilpa- ja huippu-urheiluosaamisen tila, etenkin valmennus-
osaamisen osalta. Tunnistetaan osaamisen kehittämiseen liittyviä esteitä ja riskejä. Rakenne-
taan suomalainen ideaalimalli osaamisen kokoamiselle, kehittämiselle ja jakamiselle.

Käynnistetään toimenpiteet osaamisen suomalaisen mallin toteuttamiseksi.

5. Rakenteiden uudistaminen ja resursointi 

Nykyinen suomalaisen urheilun toimintajärjestelmä on palvellut aikansa. Järjestelmässä on 
havaittu ja analysoitu useita haasteita ja suoranaisia puutteita. Erilaisista kehitystoimista 
huolimatta ongelmat ja haasteet näyttävät pysyviltä.

On aika analysoida suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun rakenteiden tila sekä toimi-
joiden keskinäiset suhteet. Luodaan suunnitelma eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi 
sekä päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. On aika kehittää ja kokeilla uusia toiminta-
malleja, joissa pyritään pitkäjänteiseen, urheilijakeskeiseen ja osaavaan toimintamalliin
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4. Työryhmän johtopäätökset

Työryhmä on esittänyt kuvauksensa suomalaisen huippu-urheilun visiosta, jonka ytimessä 
on neljä peruskohtaa: 1) Suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat paljon ja monipuolisesti!  
2) Huippu-urheilu on mielekäs valinta. 3) Suomalaisen huippu-urheilun osaamista kootaan, 
kehitetään ja jaetaan systemaattisesti, kunnianhimoisesti ja tehokkaasti sekä 4) Suomalaiset 
arvostavat huippu-urheilua ja urheilijan omistautumista huipulle pyrkimiseen. Huippu-ur-
heilun suosio ja arvostus heijastuu julkisen sektorin tukena ja yritysten markkinointipanos-
tuksina. Suomea arvostetaan kansainvälisesti urheilukulttuurimaana

Työryhmä on lisäksi analysoinut suomalaisen huippu-urheilun nykytilaa. Vertailu vision 
ja nykytilan välillä ei anna kovin kehuttavaa kuvaa suomalaisesta huippu-urheilusta Luettelo 
tarvittavista toimenpiteistä vision saavuttamiseksi on parhaimmillaankin vain yleiskatsaus-
mainen (ks. Liite 2.).

Työryhmä painottaa, että se ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, 
vaikka vision ja nykytilan analysointi on ehkä tehty uudesta näkökulmasta. Suomalaisen 
huippu-urheilun kehittämisen perusasiat ja – ongelmat ovat itse asiassa lähes ennallaan. 
Aiempien huippu-urheilustrategioiden perusteltuja parannusehdotuksia on kuitenkin vain 
hyvin vähän sovellettu käyttöön.

Vision ja nykytilan vertailusta voidaan tuottaa suoraan huippu-urheilun valmentautu-
miseen liittyvä äärimmilleen yksinkertaistettu toimintalinjaus seuraavasti:

1)	Lasten	ja	nuorten	liikkumisen	ohjauksen	ja	valmennukseen	pitää	panostaa	merkittävästi	lisää	

riittävän	ammattitaitoista	ja	näkemyksellistä	osaamista;	lahjakkuus	tunnistetaan	ja	sitä	osataan	

jalostaa	yksilön	ehdoilla;

2)	Valmennuksellisten	ja	muiden	tukijärjestelmien	tukee	rakentua	huippu-urheilijan	ja	hänen	

lähipiirinsä	ympärille,	ei	rakenteiden	ehdoille;

3)	Huippu-urheilijan	tulee	voida	omistautua	valmentautumiseen	otollisissa	olosuhteissa	ja	

taloudellisesti	turvatusti;	huippu-urheilun	on	oltava	mielekäs	ja	arvostettu	uravalinta;

4)	Valmennus-	ja	huippu-urheiluosaamista	on	koottava,	kehitettävä	ja	jaettava	yli	ja	ohi	

perinteisten	laji-	ja	liittorajojen;	huippu-urheilijan	ja	hänen	lähipiirinsä	–	urheilulajista	riippumatta	

-	on	voitava	luottaa	siihen,	että	käytettävissä	on	aina	paras	osaaminen	ja	tietous;

5)	Suomalaiset	huippuvalmentajat	ja	tarvittaessa	ulkomaalaiset	osaajat	on	kyettävä	rekrytoimaan	

valmennustyöhön	Suomeen	ja	suomen	huippu-urheiluvalmennusta	kehittämään;	valmennuksella	

on	oltava	riittävät	resurssit.
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Huippu-urheiluun panostaminen edellyttää käytettävissä olevien resurssien selkeää lisäämis-
tä ja rohkeaa uudelleen kohdistamista. Aikaisempien huippu-urheilutyöryhmien mietinnöt, 
tässä mietinnössä esitetty visio, nykytilan ja vision vertailu, toimenpideluettelot ja toiminta-
linjaus ovat kaikki loppujen lopuksi vain sanoja – painavasti ehkä perusteltuja – mutta silti 
vain sanoja.

On täysi syy uskoa, että sellaisenaan ne eivät johda tulokseen. ”Käytettävissä olevien 
resurssien selkeää lisäämistä ja rohkeaa uudelleen kohdistamista” on looginen lopputulema, 
mutta ei siis ole mitään syytä uskoa, että se sellaisenaan johtaisi tarvittaviin toimiin. Re-
surssien lisäämisvaatimukset edellyttävät myös huippu-urheilun arvostuksen kasvua, joka 
puolestaan on ansaittava!

Huippu-urheilun toimintaympäristössä kilpailu kovenee jatkuvasti. Monet maat ovat 
kilpailussa menestyäkseen uudistaneet toimintatapojaan. Suomessakin useat lajiliitot ovat 
yhdessä Olympiakomitean kanssa aloittaneet sisäisen toiminnan ja huippu-urheilun kehit-
tämistyön. Analyysit osoittavat selkeitä puutteita resurssien koordinoimisessa, osaamisessa 
ja asenteissa. Tarve uudenlaiseen yhteistyöhön on ilmeinen.

Huippu-urheilijat ja valmentajat kokevat oikeutetusti, että huippu-urheiluun tarkoite-
tut resurssit eivät ohjaudu tehokkaalla tavalla suoraan valmentautumisen edistämiseen. 
Kaiken kaikkiaan: esteenä eivät ole ihmiset, vaan rakenteet.

Työryhmä on päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin.
1)	Huippu-urheilun	toimintaympäristö	muuttuu	jatkuvasti	yhä	vaativammaksi.	Yksittäisillä	

toimenpiteillä	ja	resurssien	kohdistamisella,	lisäämisellä	tai	keskittämisellä	ei	pystytä	nostamaan	

suomalaista	huippu-urheilua	uudelle,	korkeammalle	tasolle.	Tarvitaan	voimakkaampia	toimia;

2)	Suomalaisen	valmennusosaaminen	systemaattinen	kehittäminen	ja	hyödyntäminen	sekä	

taloudellisten	ja	muiden	resurssien	ohjaaminen	tehokkaasti	suoraan	huippu-urheilun	hyväksi	

sekä	muut	tarvittavat	kehittämistoimet	eivät	ole	toteutettavissa	erikseen,	vaan	edellyttävät	

käytännössä	uudenlaista	huippu-urheilun	toimintatapaa;

3)	Huippu-urheilun	uudessa	toimintatavassa	

A)	Lajiliitoilla	on	yhä	vastuu	oman	lajinsa	huippu-urheilusta.	kuitenkin	niin,	että	valmennus-	

ja	valmentautumisen	tukijärjestelmät	rakennetaan	urheilijan	ja	hänen	lähipiirinsä	ympärille	ja	

ehdoilla.	Urheilijan	ja	hänen	lähipiirinsä	näkökulma,	etu	ja	mielipide	ovat	mukana	kaikessa	

huippu-urheilun	päätöksenteossa;

B)	Urheilun	lajiliitot	ja	urheiluseurat	pystyvät	käyttämään	tehokkaasti	suomalaista	

huippuvalmennusosaamista,	jota	kootaan,	kehitetään	ja	jaetaan	systemaattisesti,	

kunnianhimoisesti	ja	tehokkaasti	valmennuskeskuksiin	ja	urheiluakatemioihin;	

C)	lasten	ja	nuorten	liikkumisen	ohjausta	ja	valmennusta	kehitetään	ohjaamalla	

ammattitaitoisia	henkilöresursseja	suoraan	urheiluseurojen	käyttöön	esimerkiksi	paikallisten	

urheiluakatemioiden	avulla;

D)	toiminta	perustuu	pitkälle	vietyyn	horisontaaliseen	yhteistyöhön	huippu-urheilun	ehdoilla	

lajisiiloissa	tapahtuvan	toiminnan	sijasta,	urheiluliittojen	lajiliittojen	yhteistyötä	tehostetaan	

oleellisesti,	suomalaista	valmennusosaamista	hyödynnetään	ohi	ja	yli	urheilulajirajojen,	

urheiluliitoilla	ja	kaikilla	huippu-urheilun	toimijoilla	on	vahva	yhteinen	johtamisjärjestelmä,	

rikastava,	vuorovaikutteinen	ja	osaava	toimintakulttuuri;

E)	Huippu-urheilu	kykenee	uskottavasti	osoittamaan	haluamiensa	resurssilisäysten	

kohdistuvan	suoraan	huippu-urheilun	kehittämiseen	siten,	että	huippu-urheilija	ja	hänen	

valmentajansa	voivat	omistautua	valmentautumiseen	otollisissa	olosuhteissa	ja	taloudellisesti	
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turvatusti	ja	että	huippu-urheilija	ja	hänen	lähipiirinsä	–	urheilulajista	riippumatta	-	voi	luottaa	

siihen,	että	käytettävissä	on	aina	paras	osaaminen	ja	tietous;

F)	Lajiliitot	hakevat	jatkuvassa	strategisessa	yhteistyössä,	jo	aloitettujen	

kehittämisprojektienkin	puitteissa,	oman	toimintansa	tehostamista,	kansalaistoiminnan,	

vapaaehtoistyön	ja	operatiivisen	toiminnan	hedelmällistä	työnjakoa	sekä	vaikuttavaa	huippu-

urheilun	arvostusta	parantavaa	viestintää;

G)	Suomen	Olympiakomitealla	on	vastuu	suomalaisen	huippu-urheilun	

valmennusosaamisen,	resurssien	ja	muiden	edellytysten	koordinoinnista	ja	toimintatavan	

seurannasta	ja	kehittämisestä,	tämä	edellyttää	ensimmäisessä	vaiheessa	myös	

Olympiakomitean	oman	toimintamallin	ja	toiminnan	sisällön	uudistamista	ottaen	huomioon	

myös	vammaishuippu-urheilun	kehittämistarpeet.
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5. Työryhmän ehdotukset
Toimintatavan muutos on oleellinen ja keskeinen tekijä ja edellytys siihen, että huippu-ur-
heilun systemaattinen kehittäminen mahdollistuu. Asian pelkkä toteaminen ei kuitenkaan 
johda käytännössä muutokseen! Työryhmä ehdottaa, että,

•	 Opetusministeriö	rahoittaa	ja	Suomen	Olympiakomitea	perustaa	huippu-urheilun	

toimintatavan	muutosprojektin,	joka	seuraavan	3-4	vuoden	aikana	johtaa	toimintatavan	

muutosprosessia	yhdessä	siihen	sitoutuvien	urheilun	lajiliittojen	kanssa.

Opetusministeriö	asettaa	muutosprojektille	seurantaryhmän	jonka	tehtävänä	on	arvioida	

muutostyön	vaikuttavuutta	sekä	antaa	lausunto	opetusministeriölle	muutosprojektin	tekemistä	

huippu-urheilun	resurssointiesityksistä;

•	 muutosprojekti	toimii	Suomen	Olympiakomitean	yhteydessä.	Projektiin	palkataan	

4-6	huippu-urheilun	johtamisen	ja	valmentautumisen	ammattilaista.	Projektin	

muutosjohtamisosaamista	tuetaan	konsulttivoimin	ja	projektin	onnistumisen	kannalta	tärkeä	

viestintä	hoidetaan	viestinnnän	ammattilaisten	toimesta

•	 urheilun	lajiliitoilta	ja	muilta	huippu-urheilun	toimijatahoilta	edellytetään	sitoutumista	huippu-

urheilun	toimintatavan	muutosprojektiin;	mukaan	sitoutuneet	urheilun	lajiliitot	ja	tahot	kutsutaan	

tiiviiseen	kehittämisyhteistyöhön;

•	 Opetusministeriö	osoittaa	muutosprojektin	käyttöön	määrärahan	sen	käynnistämistä	

varten.	Edelleen	opetusministeriö	osoittaa	muutosprojektille	lisäresursseja	vuosina	2011-2013.	

Työryhmä	arvioi	lisäresurssitarpeeksi	käynnistysvaiheessa	kaksi	miljoonaa	euroa;	500	000	

euroa	vuodelle	2010	ja	1,5	miljoonaa	euroa	vuodelle	2011.	Tämän	jälkeen	lisäresursseista	

päätetään	muutosprosessin	aikaansaamien	tulosten	pohjalta.	Lisäresursseilla	voidaan	varmistaa	

muun	muassa	suomalaisten	huippuvalmentajien	rekrytointi	yhteiseen	valmennusosaamisen	

kehittämiseen	sekä	ammattitaitoisen	valmennusosaamisen	palkkauksiin	paikalliselle	tasolle	

ammattitaitoista	valmennusosaamista	urheiluseurojen	lasten	ja	nuorten	ohjauksen	ja	

valmennuksen	tueksi.

•	 Olympiakomitea	käynnistää	oman	kehittämis-	ja	strategiaprosessin,	jonka	aikana	

se	uudistaa	omaa	rakennettaan	ja	toimintatapaansa	niin	että	se	voi	huippu-urheilun	

muutosprojektin	lopettaessa	työnsä	ottaa	vastuun	koko	suomalaisen	valmennusosaamisen	ja	

resursoinnin	koordinoinnista	ja	kehittämisestä.



50

Lopuksi

Työryhmä ei usko että suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuuteen voitaisiin merkittävästi 
vaikuttaa yksittäisin toimenpitein tai nykyresursseja keskittämällä. Ilman muutosta urheilu-
menestys on tulevaisuudessa yhä selvemmin sidoksissa enemmän tai vähemmän satunnai-
seen yksilöiden onnistumiseen valmennus- ja kilpailutilanteissa.

Kunnianhimoinen siirtyminen uudelle tasolle edellyttää toimintatavan muutosta. Kuten 
edellä on kuvattu, toimintatavan muutos koskee kaikkea huippu-urheilun johtamista urhei-
lun lajiliitoissa, Olympiakomiteassa, Paralympiakomiteassa sekä huippu-urheilua tukevissa 
organisaatioissa. 

Horisontaalinen yhteistyö ja osaamisen kehittäminen, kehittäminen ja jakaminen te-
hokkaasti edellyttävät myös ”uusien” toimijoiden tehokkaampaa hyödyntämistä huippu-
urheilun hyväksi. Tällaisia voivat olla mm. valmennuskeskukset sekä urheiluakatemiat.

Toimintatapa ei muutu, ellei muutosta systemaattisesti johdeta! Tästä yrityselämä tarjo-
aa yksiselitteisen esimerkin ja kokemuksen.

Toimintatavan muutoshankkeella on myös arvoa koko suomalaisen yhteiskunnan kan-
nalta. Suomen suurin kansalaisliike ryhtyy purkamaan huippu-urheilun alueella toiminnan 
kehittämistä haittaavia rakenteita ja rakentamaan tilalle uutta verkostoitumiseen ja yhteis-
työhön perustuvia toimintatapaa ja -kulttuuria. 

Huippu-urheilu on osa suomalaista kulttuuria, historiaa ja yhteiskuntaa. Huippu-urheilu 
voi jatkossakin olla rakentava ja innostava vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Suoma-
laiset arvostavat huippu-urheilumenestystä. Siinä kilpailussa voi menestyä vain panostuksil-
la, jotka huippu-urheilun on itse ansaittava – ensimmäiseksi osoittamalla kykynsä uudistaa 
omia toimintatapojaan nykyajan vaatimuksia vastaaviksi yhtä aikaa koko liikuntakulttuu-
rin kehittämisen kanssa ja tarjoamalla siten esimerkin koko suomalaiselle yhteiskunnalle. 
Huippu-urheilu on osa suomalaista kulttuuria, historiaa ja yhteiskuntaa. Huippu-urheilu 
voi jatkossakin olla rakentava ja innostava vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Suoma-
laiset arvostavat huippu-urheilumenestystä. Siinä kilpailussa voi menestyä vain panostuksil-
la, jotka huippu-urheilun on itse ansaittava – ensimmäiseksi osoittamalla kykynsä uudistaa 
omia toimintatapojaan nykyajan vaatimuksia vastaaviksi yhtä aikaa koko liikuntakulttuurin 
kehittämisen kanssa ja tarjoamalla siten esimerkin koko suomalaiselle yhteiskunnalle.



51

Kirjallisuutta

Ala-Vähälä,	Timo	(2008).	Liikunnan	rahavirrat	Suomessa	2005.	Opetusministeriön	julkaisuja

Australian	Sport;	emerging	challenges,	new	directions.	(2008)	Australian	Government.	.”		http://www.

health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/sport-australian-sport	(Luettu	20.2.2010)

De	Bosscher,	Veerle;	De	Knop,	Paul;	Van	Bottenburg,	Martin	&	Shibli,	Simon.	(2006).	A	conceptuel	

Framework	for	Analysing	Sports	Policy	Factors	leading	to	international	Sporting	success.	European	

Sport	Management	Quarterly	2/6.

Eliten	é	liten	–	men	växer.	Förändrade	perspektiv	på	elitidrott	(2007).	FoU-rapport	2007:11.

Haikonen,	Jyrki	&	Kiljunen,	Pertti	(2004).	Mitä	mieltä	suomalainen?	EVAn	asennetutkimuksien	kertomaa	

vuosilta	1984-2003.	EVA.

Hautamäki,	Antti;	Lehtonen,	Tommi;	Sihvola,	Juha;	Tuomi,	Ilkka;	Vaaranen,	Heli	&	Veijola,	Soile	(2005).	

Yhteisöllisyyden	paluu.	Gaudeamus:	Helsinki.

Heikkala,	Juha	(2000).	Liikunnan	järjestökentän	muutokset	ja	toimintampäristö.	Teoksessa	Liikunnan	

kansalaistoiminta	–	muutokset,	merkitykset	ja	reunaehdot.	Liikuntatieteellisen	seuran	julkaisu	nro	

152.

Heikkala,	Juha	(2009).	Johdatus	liikuntakulttuuriin.	Raportti.	Suomen	Liikunta	ja	Urheilu	SLU	ry.

Houlihan,	Barrie;	Bloyce,	Daniel;	Smith,	Andy	(2009).	Developing	the	research	agenda	in	sport	policy.	

International	Journal	of	Sport	Policy,	1:1,	1-12.

Huippu-urheilu	2000.	Strategia	huippu-urheilun	kehittämiseksi	(1994).	Huippu-urheilun	tehostamisryhmä.	

Opetusministeriö,	Suomen	Olympiakomitea	&	Suomen	Liikunta	ja	Urheilu.	

Huippu-urheilu	2000	–luvulle.	Strategia	huippu-urheilun	kehittämiseksi	(1998).	Suomen	Olympiakomitea,	

Opetusministeriö	&	Suomen	Liikunta	ja	Urheilu.

Huippu-urheilu	2000-luvulla.	Strategia	suomalaisen	huippu-urheilun	kehittämiseksi	2002-2006	(2002).	

Suomen	Olympiayhdistys

Huippu-urheilutyöryhmän	muistio	(2004).	Opetusministeriön	työryhmämuistioita	ja	selvityksiä	2004:22.

ISSP.	2007.	Vapaa-aika	ja	urheilu.	http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2330/index.html

Ilmanen,	Kalervo.	Urheilun	julkisuuskuva.	Suomen	Olympia-akatemian	18.	istunto	16.10.2004	

Joensuussa.	Suomen	Olympiakomitea.

Itkonen,	Hannu;	Ilmanen,	Kalervo;	Matilainen,	Pertti	&	Jaskari,	Liina	(2008).	Media	urheilun	tulkkina	ja	

tekijänä.	Jyväskylän	yliopisto



52

Koski,	Pasi	(2009).	Liikunta-	ja	urheiluseurat	muutoksessa.	SLU-julkaisusarja	7/09.

Koski,	Pasi	&	Heikkala,	Juha	(1998).	Suomalaisten	liikuntaorganisaatioiden	muutos	–	lajiliitot	

professionaalistumisen	prosessissa.	Jyväskylän	yliopisto.	Liikunnan	sosiaalitieteiden	laitos,	

tutkimuksia	no	63.

Liikkuva	ja	hyvinvoiva	Suomi	2010-luvulla	(2008).	Ehdotus	kansalliseksi	liikuntaohjelmaksi	julkisen	

ohjauksen	näkökulmasta.	Opetusministeriön	työryhmämuistioita	ja	selvityksiä	2008:14.

Liikuntatoimi	tilastojen	valossa	(2010).	Perustilastot	vuodelta	2008.	Opetusministeriön	julkaisuja	2010:8.

Mäkinen,	Jarmo	(2010).	Urheilun	rahoitus	ja	rakenteet	huippu-urheilun	näkökulmasta	Norjassa,	Ruotsissa	

ja	Suomessa.	Kilpa-	ja	huippu-urheilun	tutkimuskeskus.	

Nieminen,	Risto.	(2000).	Selvitysmiehen	ehdotus	kansalaistoiminnan	ja	liiketoiminnan	julkisen	tukemisen	

eriyttämisessä	noudatettavista	periaatteista,	erityisesti	liikuntajärjestöjen	osalta.	Opetusministeriö.

Radtke,	Sabine	&	Coalter,	Fred	(2007).	Sports	Schools:	An	International	Review.	Report	to	the	Scottish	

Institute	of	Sport	Foundation.	Department	of	Sports	Studies.	University	of	Stirling.

Reilu	Peli	(2007).	Suomalaisen	liikunnan	ja	urheilun	eettiset	periaatteet.	Suomen	liikunta	ja	Urheilu.

Tasapeli.	Sukupuolten	välisen	tasa-arvon	edistäminen	ja	sukupuolivaikutusten	arviointi	liikunta-alalla	

(2005).	Opetusministeriön	työryhmämuistioita	ja	selvityksiä	2005:3.

Urheiluakatemiaverkoston	valtakunnallinen	kehittämisohjelma	(2009).	Suomen	Olympiakomitea.	

Julkaisematon	lähde.

Valmennuskeskusten	kehitysryhmän	muistio	(2000).	Opetusministeriön	työryhmien	muistioita	2000,	23.



53

Liite 1. Nuorisotutkijoiden artikkeli

Nuorten liikunta ja urheilu Suomessa vuonna 2010 - havaintoja 
nuorisotutkimuksen näkökulmasta

Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi & Tommi Hoikkala  

Nuorten	liikkuminen	ja	liikunnan	harrastaminen	on	ollut	viime	vuosina	mediassa	näkyvästi	
esillä.	Kyseessä	on	yhteiskunnallinen	huoli,	joka	nousee	fyysisesti	passiivisesta	kasvu-
ympäristöstä,	nuorten	huonosta	fyysisestä	kunnosta	ja	lihavuudesta.	Keskustelussa	tulee	
usein	esille	myös	nuorten	suhde	uudenlaisiin	medioihin	ja	viihdekulttuuriin,	jotka	kilpai-
levat	liikunnan	rinnalla	nuorten	vapaa-ajasta.	Kun	samaan	keskusteluun	liitetään	vielä	
lisääntyneet	suoritusvaatimukset	kouluissa,	opiskelussa	ja	työssä,	on	kasassa	komplek-
sinen	vyyhti.	Esiin	nousee	väistämättä	kysymys	siitä,	mikä	on	liikunnan	ja	urheilun	paik-
ka	nykynuorten	elämässä.	Miten	nopeassa	muutoksessa	oleva	yhteiskunta,	sen	luomat	
puitteet	ja	vaatimukset	resonoivat	nuorten	liikuntasuhteen	kanssa	(ks.	Koski	2004).

Tässä	katsausartikkelissa	tarkastellaan	joitakin	nuorisotutkimuksen	näkökulmasta	kes-
keisiä	teemoja,	jotka	vaikuttavat	nuorten	liikuntasuhteeseen	ja	sitä	kautta	myös	nuorten	
rekrytoitumiseen	kilpaurheilun	piiriin.	Tarjoamme	tässä	taustaa	nuorten	fyysisen	kunnon	
kehittymisestä	viimeisten	30	vuoden	ajalta	sekä	laadullisen	näkökulman,	joka	koskee	
yleistä	yhteiskunnallista	muutosta.

Katsausartikkelin	aineistona	hyödynnämme	laajaa	nuorisotutkimuksellista	tuntemustamme	
sekä	aiempia	tutkimuksiamme.	Artikkelin	pohjana	on	Mikko	Salasuon	ja	Anni	Ojajärven	
(2009)	kirjoittama	luku	”Miksi	jannut	eivät	jaksa”	teoksesta	”Tunnetut	sotilaat.	Varusmie-
hen	kokemus	ja	terveystaju”	(ks.	Hoikkala	ym.	2009).	

Huoli nuorista

Onko huoli nuorten heikosta kunnosta todellinen vai onko kyseessä liioiteltu ongelma? 
Mikäli käsissämme on todellinen ongelma, mistä se johtuu ja miten nykyinen nuori suku-
polvi eroaa aiemmista? WHO:n koululaistutkimuksen mukaan liikuntaa harrastavien määrä 
lisääntyi tytöillä ja pojilla (11-, 13- ja 15-vuotiailla) vuosien 1986–2002 aikana (Vuori ym. 
2004, 115). Myös suositusten mukaan riittävästi liikkuvien osuus on kasvanut viimeisten 
14 vuoden aikana. Lisääntyminen näyttäisi tapahtuneen pääosin urheiluseurojen puitteissa 
suoritettavassa liikkumisessa. Kasvu näkyy erityisesti tytöillä. (Fogelholm ym. 2007.) Pojat 
harrastivat kuitenkin edelleen tyttöjä yleisemmin liikuntaa ja olivat myös useammin urhei-
luseuran jäseniä. Myös oman kuntonsa erittäin hyväksi tai hyväksi kokevien osuus kasvoi 
sekä tytöillä että pojilla vuosien 1986–2002 aikana. (Vuori ym. 2004.) Vaikka liikunnan 
harrastaminen yleistyi, jäi se silti edelleen liikuntasuositusten alapuolelle. Arvion mukaan 
joka toisen yläasteikäisen pitäisi liikkua enemmän (mt., 118–119). Fyysisen aktiivisuuden 
huippu saavutetaan varhaisessa murrosiässä, jonka jälkeen liikkuminen vähenee huomatta-
vasti. Peräti joka viides poika ja joka neljäs tyttö ovat erittäin vähän liikkuvia. (Fogelholm 
ym. 2007.) 
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Edellä esitetyt tulokset ovat ristiriitaisia. 11–15-vuotiaat kokivat fyysisen kunnon ja lii-
kunta kykynsä parantuneen, vaikka kuntotestituloksilla mitattuna (ks. mm. Huotari & Leh-
tinen 2004) näin ei ehkä tulisi olla. Tutkimustulokset viittaavat pikemminkin siihen, että 
nuorten kestävyyskunto ja yläraajojen voimat on heikentynyt 1970-luvusta huomattavasti, 
yläraajojen voimien osalta erityisesti pojilla (Huotari & Lehtinen 2004; Huotari 2004). 
Tämä on tullut esille myös varusmiesten kuntotesteissä (Salasuo & Ojajärvi 2009). Kyse 
ei ole ainoastaan kunnon heikkenemisestä, vaan myös sen uudelleen rakentumisesta. Sekä 
tytöillä että pojilla oli tapahtunut parantumista nopeuden ja vartalolihasten voiman osalta 
(Huotari 2004). Vielä 1980-luvun alussa koululaiset olivat yleisesti melko hyväkuntoisia, 
minkä jälkeen kunto on alkanut heikentyä (Huotari 2004). Tämä näkyy myös varusmies-
ten kuntotesteissä, joissa pudotus aikavälillä 1988–1998 on huomattava (Liesinen 2000). 
Tämän lisäksi kehon massaindeksi on kasvanut nuorilla johdonmukaisesti 1980-luvusta 
lähtien. Painon lisääntyminen ei ainoastaan lisää terveysriskejä, vaan on yhteydessä myös 
kuntoon. Se selitti vuonna 2001 molemmilla sukupuolilla heikkoa kestävyyskuntoa enem-
män kuin vuonna 1976 (Huotari 2004). Fogelholmin ym. (2007) mukaan kestävyyskun-
non alenemisen taustalla on ainakin osittain lihavuus. Tämä näkyy sekä peruskoululaisten 
että varusmiesten (Salasuo & Ojajärvi 2009) kohdalla. 

Huolimatta aiempaa aktiivisemmasta liikunnan harrastamisesta on nuorten kestävyys-
kunto heikentynyt. Tästä voi johtaa päätelmän, että harraste- ja vapaa-ajan liikunnan eli 
liikunnan kokonaisaktiivisuuden intensiteetti on vuosien aikana laskenut (ks. Huotari & 
Lehtinen 2004; THL 2009). Fyysisen kunnon alenemisen syitä tuleekin etsiä arkiliikunnan 
huomattavasta vähenemisestä sekä viihdekulttuurin tarjoamista vapaa-ajan vaihtoehdoista. 
Tätä kuvaamaan kelpaa hyvin esimerkiksi muutos liikkumisessa paikasta toiseen (Zacheus 
2008; THL 2009). Tuomas Zacheus (2008, 59–60) käyttää esimerkkinä tästä elämäntyyli-
sestä muutoksesta suurten ikäluokkien nuoruuden ja nykypäivän autojen määrää. Se antaa 
suuntaa sille, kuinka moni taittaa matkansa jalan tai muulla tavoin ja kuinka moni autoilee: 
Esimerkiksi vuonna 1961 Suomen autojen määrä oli 301 586 kappaletta. Autoilu oli siis 
huomattavasti yleisempää kuin 1920-luvulla, mutta siltikin moni suuriin ikäluokkiin kuu-
luvista joutui taittamaan matkansa jollain muulla tavoin kuin auton kyydillä. 

Sen sijaan 1980-luvun alussa autojen määrä oli jo yli miljoona kappaletta ja vuonna 
2002 autoja oli jo yli 2,5 miljoonaa. Autolla ajamisen osuus ihmisten paikasta toiseen liik-
kumisen apuvälineenä on koko ajan kasvanut. Zacheuksen (mt.) yksinkertainen esimerkki 
kertoo paljon. Matkat, jotka aiemmin taitettiin kävellen, juosten, polkupyörällä, suksilla tai 
julkisilla kulkuneuvoilla, kurvaillaan nykyisin ovelta-ovelle - logiikalla henkilöautolla (ks. 
myös THL 2009). Liikkumisen ja kunnon kohenemisen näkökulmasta relevanttia ei ole 
se, onko matkan kohteena lähikauppa, liikuntapaikka tai työmatka, vaan siihen käytetty 
fyysinen kuormitus. Säännölliset kävely- tai pyöräilymatkat muodostuvat vuoden aikana 
huomattavan tärkeiksi liikuntakokonaisuuksiksi. Tässä on eräs yksinkertainen tapa tarkas-
tella arkiliikunnan muutosta viimeisen 50 vuoden aikana. 

Samaan aikaan terveydestä on tullut yhteiskunnan tasolla jo koko kansan hyve, eikä 
terveyden kulttuuriselle arvonnousulle näytä tulevan loppua (ks. Puuronen 2004, 74). Ter-
veyden edistämisen – diskurssi liittyy tällä hetkellä erityisesti lihavuuteen ja sen ennaltaeh-
käisyyn. Ihmiset pyritään sitouttamaan oikeanlaisen ruumiin muokkaukseen esimerkiksi 
vetoamalla kansanterveyteen ja – talouteen: yksilöt muokkaavat ruumiitaan kansakunnan 
hyväksi. Huoli ja tätä kautta moraalinen diskurssi kohdistuvat erityisesti lapsiin ja nuo-
riin. (mt. 127.) Painon ”hallinnasta” puhuminen laajentaa kohteensa ylipainoisten sijaan 
kaikkiin ihmisiin. Kaikkien tulisi pystyä hallitsemaan painoa ja ruumistaan. (mt., 56) Päivi 
Berg (2010) katsoo liikunnalla ja urheilulla aina olleen yhteiskunnassa säilyttävä funktio. 



55

Suomen itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä urheilu kytkeytyi tiiviisti nationalismiin. Ny-
kyaikana urheilu ja liikunta kulkevat samassa keskustelussa kansanterveyteen ja terveyden 
edistämisen kanssa. Kyse on kansakunnan jatkumisen lisäksi myös ajalle ominaiseen tyyliin 
kansantaloudellisesta näkökulmasta. (mt., 135.) Yhteiskunnassa painotetaan yhä enemmän 
yksilöiden omaa vastuuta terveydestä ja oman kunnon ylläpidosta. 

Toinen pelkistys Zacheuksen (2008) hengessä on viihdekulttuurin asema yhteiskunnas-
sa. Niin kutsuttu passiivinen vapaa-ajan käyttö on lisääntynyt verrattuna aiempiin sukupol-
viin. Agraari-Suomessa tai suurilla ikäluokilla, ei edes 1970-luvun alussa syntyneillä, ollut 
tarjolla DVD-, tietokonepeli-, pelikonsoli-, netti-, iPod-kulttuuria vapaa-ajan harrasteeksi. 
1980- ja 1990-luvuilla syntyneet nuorisosukupolvet ovat paistatelleet virtuaalisilla agoroilla. 
Tässä kulttuurissa arkiliikunnasta on tullut yksi valinta muiden vapaa-ajanviettomuotojen 
rinnalle. Siinä missä 1950- 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla nuoruuttaan eläneet ammensivat 
vapaa-ajan valintojen kirjonsa pihaleikeistä, liikunnasta ja ulkona olosta, nousevat 2000-lu-
vun nuorten vaihtoehdot korostuneesti kuluttajapositiosta. Se ei tarkoita ainoastaan arkilii-
kunnan saaneen viihdekulttuurista rinnalleen kilpailijan, vaan samalla myös itse liikunnasta 
on tullut kulutusvaihtoehto, joka vaikuttaisi osaltaan polarisoituvan.

Kulutusliikuntaa

Julkisen sektorin hivuttaessa toimintaansa kohti uusliberalistisia käytäntöjä on kansalaisten 
perusliikuntamahdollisuuksien ylläpitäjien, liikuntajärjestöjen, niskaan kaadettu hintala-
puin varustettuja kuntapalveluita. Kaupunkien ylläpitämät liikuntapaikat on tehty maksul-
lisiksi ja liikuntaseurat joutuvat hilaamaan jäsenmaksujaan pilviin (vrt. Koski 2004, 191; 
Salasuo 2009). Myös Zacheus (2008) näkee viitteitä siitä, että ”liikunta on vuosien saatossa 
kaupallistunut ja tuotteistunut taloudellista voittoa tavoittelevien henkilöiden keksittyä lii-
kunnan kaupallisen potentiaalin.” On siirrytty aikaan, jossa liikunnan harrastaminen on 
kulutusvalinta, jota nuoret puntaroivat muun kuluttamisen rinnalla. Lähteäkö viikoksi ete-
lään, ostaako uusi tietokone vai pelatako koripalloa 4. divarissa. Olennaista on, että kyse ei 
ole enää vain huippu-urheilijoiden elämäntapavalinnoista, vaan entistä useammin myös ta-
vallinen ”liikuntapulliainen” kohtaa kaupallisuuden asettamat reunaehdot (ks. myös Zache-
us 2008, 162).

Kuntoliikunnan kaupallistuessa törmätään väistämättä yhteiskunnallisen eriarvoisuu-
den problematiikkaan. Kun liikuntakuluttaja ostaa palveluita, odottaa hän myös rahoilleen 
vastinetta. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmat yhteisöllisyyteen pohjanneet liikuntajärjestö-
mallit ovat rapautuneet (ks. mm. Myllyniemi 2009). Liikuntakuluttaja ei tee talkootyötä, 
leivo pullia urheiluseuran myyjäisiin tai osallistu seuran asioiden hoitamiseen, vaan odot-
taa saavansa rahalla palveluita. Näin päästään kehään, jossa palveluiden tarjoajat kehittävät 
tuotteitaan, siis liikuntapalveluita, ja tarjoavat entistä eriytyneempiä, ja tietysti kalliimpia, 
liikuntapaketteja. Monipuoliset liikuntapalvelut karkaavat siis entistä kauemmas massojen 
ulottuvilta. Tässä kaupallisuuden ehdoin ohjautuvassa liikuntamaisemassa ei nuorilla ole 
kovinkaan helppoja vaihtoehtoja tarjolla. Ne, joilla on taloudellisia resursseja, voivat valita 
itselleen sopivan lajin, kun sen sijaan muut vain sen, mihin varat riittävät. Ikävä kyllä ne 
vaihtoehdot ovat nykyisin useiden kohdalla hyvin vähissä. Puhumattakaan siitä, että nuorel-
la sukupolvella olisi mahdollisuus liikkua monipuolisesti ja ammentaa kokemuksia useiden 
erilaisten ja eri intensiteetillä toimivien liikuntaharrastusten kirjosta. 

Liikuntakulttuurin muutoksessa myös koululiikunta ja sen väheneminen ovat tärkeässä 
asemassa. Liikuntakulttuurin kaupallistunut maisema nakertaa pohjaa myös kilpaurheilulta. 
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Kun nuoret eivät pysty kokeilemaan matalalla kynnyksellä laajaa lajikirjoa, tulee ”oman” 
lajin löytäminen aiempaa hankalammaksi. Tuomas Zacheus (2008) kirjoittaa:

”Koulumatkan kulkutavan ja arkitoimien ohella osa nuoruuden liikuntasuhteesta muo-
dostuu myös koululiikunnan kautta. Itse asiassa koululiikunnalla on hyvin merkittävä osan-
sa nuoruuden liikuntasuhteessa, sillä se on pakollisuudessaan tavalla tai toisella koskenut 
kaikkia (paitsi pysyvästi vammautuneita), halusivatpa he sitä tai eivät. Koululiikuntaan on 
kaikkien ikäluokkien ollut osallistuttava vuodesta vuoteen, koko oppivelvollisuuden ajan. 
Sisätiloissa, ulkona, sateessa, tuiskussa, pakkasessa, helteessä, ovat Suomen nuoret kautta 
vuosikymmenten joutuneet tai saaneet koulujensa liikuntatunneilla liikkua. Koululiikun-
nan vähäisistä tuntimääristä huolimatta jokaiselle on siis muodostunut jonkinlainen suhde 
koululiikuntaan ja tällä on saattanut olla suuri vaikutus myös kouluajan jälkeiseen liikunta-
suhteeseen.” (Zacheus 2008.)

Zacheuksen (mt.) mukaan suhtautuminen koululiikuntaan on muuttunut 1950-luvun 
jälkeen kielteisemmäksi. Viime vuosina liikuntatuntien määrää on karsittu ja välituntilii-
kunta vähentynyt. Sateella on luonnollisesti mukavampaa istua katoksen alla kuunnellen 
musiikkia mp3-soittimesta kuin kirmata kurassa pallon perässä. Negatiivissävytteinen suh-
tautuminen koululiikuntaan ja liikuntaan yleisemmin voidaankin nähdä prismana nuor-
ten liikuntasuhteeseen. Syytä ei kannattane etsiä yksistään kouluista, vaan pikemminkin 
liikunnan asemasta ja merkityksestä nuorten elämässä ja arjessa. Eriytynyt ja polarisoitunut 
liikuntakulttuuri ei tee liikkumisesta enää samankaltaista lisäarvoautomaattia kuin aiem-
milla sukupolvilla. Kuluttajaliikkujalle tai liikkumattomalle suhde fyysiseen rasitukseen on 
aiempaa individualistisempi, eikä arjen kollektiivinen sukupolvikokemus. 

Nuori liikkuu ja on motivoitunut liikkumaan ainoastaan, mikäli hän tekee sellaisen 
elämänpoliittisen päätöksen. Kaupallisuuden värittämä liikuntamaisema on pirstaloinut 
nuorten liikuntasuhteen ja prosessin edetessä nostanut kynnystä edes kevyemmän liikunta-
suhteen ylläpitoon. Tuoreet Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 
myös nuorten ohjatussa liikunnan ja urheilun harrastamisessa olisi tapahtumassa dramaatti-
nen käänne (Myllyniemi 2009). Tulosten mukaan liikunta- ja urheilujärjestöihin kuulumi-
nen on laskenut vuodesta 1998 vuoteen 2008 peräti 13 prosenttia. Pudotus kolmanneksesta 
viidennekseen on todella hurja ja pitkän aikavälin seuraamuksia voi vain kauhulla arvailla. 
Nuorten kunto ei tällä trendillä ainakaan parane. Sosioekonomiset tekijät suodattavat ai-
empaa suuremman osan mahdollisista lahjakkuuksista kokonaan järjestäytyneen urheilun 
ulkopuolelle. Taloustieteen terminologiaa käyttäen voi esittää, että kilpaurheilun kysyntä ei 
kohtaa tarjontaa. Nuoren lahjakkuuden näkökulmasta tilanne on päinvastainen: uuslibera-
lismin ehdoin toimiva liikuntakulttuuri ei mahdollista kysyntää.

Liikunnan sukupolvet

Usein esittäessä näkemyksiä liikuntakulttuurin muutoksesta sivaltaa joku suurten ikäluok-
kien edustaja takavasemmalta, että Suomihan on täynnä metsiä ja lenkkipolkuja. Turha 
siis väittää, että maksullisuus olisi liikkumisen este. Jälleen Zacheukseen (mt.) nojaten löy-
tyy oiva esimerkki ja määritelmä. Ennen 1960-lukua syntyneiden nuoruudessa hiihto ja 
yleisurheilu olivat vahvassa asemassa. Ne löysivätkin resonanssia sen ajan elämäntavoista, 
maataloustöistä ja pitkistä välimatkoista. Lajit vaativat kestävyyttä ja voimaa sekä sitkeää 
puurtamista, joka napsahtaa hyvin yhteen maatalousyhteiskunnan merkitysten, arvojen ja 
ennen muuta pakkojen kanssa. Vanhemmat sukupolvet omasivat nuoruudessaan hyvin eri-
laisen luontosuhteen kuin nykynuoret, joka teki hiihdosta ja juoksemisesta luonnollisen 
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osan arkea. Tuolloin myöskään ilmastonmuutos ei tehnyt hiihdosta mahdotonta näillä le-
veysasteilla. Talvi 2010 tarjoaa sukupolvien välisistä liikuntaedellytyksistä oivan esimerkin. 
Kun etelässä on pitkästä aikaa lunta hiihtämiseen ja jäätä luisteluun ammottavat julkiset 
liikuntapaikat tyhjyyttään. Kyse on ensisijaisesti kahdesta asiasta. Ensinnäkin kyseessä on 
”poikkeustila”, joka on nuorille uutta. Luistelu omassa lähiympäristössään ulkojäillä tai lä-
hilatujen käyttö on mahdollisuus, joka on monille täysin uusi asia. Hieman kärjistäen voisi 
sanoa, että nykynuorelle lähikentän jäädyttäminen on yhtä kummallista kuin Internet-maa-
ilma hänen vanhemmilleen. Kesäisin kaikki urheilupaikat ovat urheiluseurojen käytössä, 
eikä nuorilla ole mahdollisuutta leikkimieliseen liikkumiseen ja harrastamiseen. 

Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä ovat joukkuepelit, aerobic, kuntosaliharjoit-
telu ja monet muut modernit ja muodikkaat lajit vallanneet alaa. Kyseessä on ollut sekä 
sopeutuminen elinympäristön muutokseen, mutta samalla lajikirjon sovittaminen omaan 
elämänrytmiin ja -tapaan. Pitkäjänteisen puurtamisen sijaan kiivasrytmiset liikuntamuodot 
istuvat paremmin nuorten sielunmaisemaan ja toisaalta löytävät paikkansa nuorten arjen 
sosiaalisista taskuista. Liikuntatapoja ja -tottumuksia ei voikaan erottaa aikakauden yleisem-
mistä kulttuurisista ja sosiaalisista tekijöistä. Näin ollen on jokseenkin absurdia olettaa, että 
nykynuori lähtisi tahkoamaan räntäsateeseen lenkkipolkua, kun tarjolla on 57 tv-kanavaa, 
verkkomaailma ja muu informaatioteknologian tarjoama valintojen kirjo, jota ryhmäpaine 
säätelee. 

Tuomas Zacheus jakaa suomalaiset eri ajanjaksoina syntyneiden liikuntakokemusten 
mukaan seuraavasti: 

1920–1940-luvuilla syntyneet viettivät nuoruutensa suurimmaksi osaksi maaseudulla 
perinteisiä yksilölajeja ulkoilmassa harrastaen, vaatimattomissa liikuntapaikoissa liikkuen. 
Urheilun seuraamisessa suosittiin perinteisiä yksilölajeja (yleisurheilu, hiihto)paikan päällä 
seuraten, radiosta kuunnellen tai sanomalehdistä lukien. Televisioita ei ollut. 

1950-luvulla syntyneiden nuoruudessa tavallinen kansakin alkoi harrastaa liikuntaa kil-
paurheilullisten painotuksien heikennyttyä ja ”kansanurheilun” noustessa. Liikunnan kau-
pallisuus oli olematonta. 

1960-luvulla syntyneiden nuoruudessa puolestaan rakennetut liikuntapaikat alkoivat 
yleistyä, uudenlaiset penkkiurheilulajit (jääkiekko, moottoriurheilu) tulla pinnalle ja liikun-
nan kaupallisuus nousta.

1970-luvulla syntyneiden nuoruudessa lajien määrä kasvoi voimakkaasti, yhä hienom-
pia liikuntapaikkoja rakennettiin, joukkue- ja moottorilajien seuraamisen suosio nousi sel-
västi ja liikunta kaupallistui edelleen.

1980-luvulla syntyneiden nuoruudessa joukkue- ja sisäliikunta on noussut perinteisten 
yksilölajien ohi. Kuluttaminen sekä liikuntavaatteiden ja -varusteiden merkitys on aiempaa 
suurempaa. Nuoret seuraavat erityisesti jääkiekkoa, moottoriurheilua ja jalkapalloa.

Zacheus (mt.) unohtaa tarkastelussaan jotakin aivan olennaista. Hän ei huomioi lii-
kunnan sukupolvia konstruoidessaan nuorten omatoimista ja arkeen kytkeytyvää liikuntaa. 
Kuten luvun alussa esitetyt tilastotutkimukset kertoivat, on muutoksen ydin juuri tässä. 
Tästä syystä liikunnan sukupolvia tulisikin eritellä myös arkiliikunnan näkökulmasta. Ver-
tailu avaa maiseman myös siihen, miksi nimenomaan kestävyyskunto on heikentynyt. Näin 
1920–1980-luvuilla syntyneiden erilaista liikuntasuhdetta voi kuvata vaikkapa seuraavasti:

1920–1940-luvulla syntyneet: Raskaat maataloustyöt, aktiivinen liikkuminen osana 
työtä, liikkuminen paikasta toiseen kävellen, juosten tai hiihtäen, leikit ja vapaa-aika liikun-
tapainotteista ulkoilmatoimintaa, liikunta osana arkea ja kilpailuelementti etäinen. Kuvaa-
vaa oli pitkäjänteisyys ja puurtaminen. Liikunta oli elimellinen osa arkea.

1980-luvulla syntyneet: Arkeen ei automaattisesti kuulu juuri lainkaan liikuntaa ja liik-
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kuminen vapaa-ajalla elämäntapa. Se on ennen kaikkea kulutusvalinta, sillä liikunta kamp-
pailee asemastaan nuorten vapaa-ajassa viihdekulttuurin rinnalla. Teknologian nopea kehi-
tys ja jatkuvasti kasvava viihdetarjonta jättävät liikunnan väistämättä altavastaajan asemaan. 
Nykynuorten liikkumiselle kuvaavaa onkin lyhytjänteisyys, hetkittäinen suorittaminen, 
maksullisuus ja vapaavalintaisuus. Nuori selviää aikuisuuteen halutessaan hengästymättä 
kertaakaan.

Suorittamista suorittamisen yhteiskunnassa

Nykyisin kuulee usein puhuttavan suoritusyhteiskunnasta, voittajien yhteiskunnasta ja nii-
den kääntöpuolena häpeän kulttuurista ja arviointikulttuurista. Kulttuuriset mallit ja eetos 
vaikuttavat nuorten arvoihin ja ihanteisiin. Suoritusyhteiskuntaa leimaava piirre on sekä 
koulutusinstituutioiden että vapaa-ajan muuttuminen aiempaa päämäärätietoiseksi. Mark-
kinaliberalismin hengessä myös yksilöistä pyritään saamaan kaikki teho irti ja myös ihmiset 
itse käyttäytyvät tehokkuusajattelun mukaisesti: ”Joka tapauksessa kyse on varhaisella iällä 
sisäistetystä asenteesta, velvollisuudesta, jota ei määrittele ulkoinen auktoriteetti vaan joka 
tulee ihmisen sisältä ja jonka määrittelee ihminen itse. Kristillisessä työnteossa havitellaan 
lunastusta, sosiaalista hyväksyntää ja tunnustusta ahkeruuden ja kärsimyksen kautta. Mi-
hinkään ei olla tyytyväisiä, mitään ei koeta valmiiksi” (Holvas & Vähämäki 2005, 55–59; 
ks. myös Berg 2010; Vehmas 2010). Suorittamisen pakkoeetos on sekä nuorten liikuntaa ja 
urheilua tukeva että sitä vastaan toimiva voima. 

Nuorilla, joilla erilaiset pääomat mahdollistavat vahvan liikuntasuhteen kiinnittyvät 
harrastuksiinsa tiukasti. Suorittaminen on tällöin hyve, joka palvelee pyrkimystä jatkuvaan 
kehittymiseen ja omien kykyjen parantamisen. Arto Tiihonen (2002) puhuu siitä, miten 
urheilua harrastava lapsi on kaikkea muuta kun leikkivä lapsi. Häneltä odotetaan rationaa-
lisuutta, kurinalaisuutta sekä tunteiden pidättämistä. Päivi Berg (2010) huomauttaa, että 
koululiikunnan opetussuunnitelmien vain tyttöjen liikunnassa on maininta leikistä. Pojilta 
odotetaan hänen tutkimuksensa mukaan osaavan kaikenlaisia pallopelejä ja heiltä odotetaan 
vähemmän leikinomaista suhtautumista liikuntaan. (Berg 2010, 137.)

Ne nuoret, joille jo koulun suorituskeskeisyys on haastavaa, asettuvat liikunnan ja urhei-
lun suhteen hyvin erilaiseen asemaan. Koulussa selviäminen ja jatkuva suorittaminen muo-
dostuvat henkiseksi taakaksi. Heidän kiinnittyminen liikuntaan ja urheiluun muistuttaa 
Pasi Kosken (2004) liikuntaturistia. Koski (mt., 191) jaottelee suhdetta liikuntaan Unruhin 
(1980) sosiaalisen mallin mukaisesti. Turistille liikunta on epäsäännöllinen ulottuvuus. Sitä 
voi silloin tällöin harrastaa siihen kuitenkaan sitoutumatta. Turisti on luonteeltaan epäsään-
nöllinen liikkuja. 

Elämyksiä ja vastuuta

Turistit vierailevat liikunnan maailmassa, mutta kaikki asianosaiset tietävät, että he eivät 
varsinaisesti kuulu siihen. Turistien yhteisö ei ole sitova, vaan mahdollisuuksia avaava. (ks. 
Koivisto 2007). Liikuntaturismista nouseekin aikalaiseetoksen toinen liikuntaan ja urheilun 
harrastamiseen vaikuttava puoli. 

Aikaamme kuvaavia termejä ovat sitoutumattomuus, shoppailu, sirpaleisuus, kiinnitty-
mättömyys ja identiteetin jatkuva rakentaminen. Useille nuorille koulun suorituskeskeisyys 
vaatii vastapainokseen monimuotoista vapaa-ajan tekemistä. Voidaan puhua Gerhard Sc-
hulzen (1992) mukaan elämysyhteiskunnasta (Erlebnisgesellschaft). Vapaa-aikaan halutaan 
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elämyksiä, jännitys ja jatkuvaa vaihtelua. Sitoutumisen ja kiinnittymisen sijaan surffaillaan 
erilaisten trendikkäiden ilmiöiden aalloilla. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii vapaaottelu, 
joka keräsi vuonna 2008 suoranaisia jonoja kurssipaikoille. Lajin TV-näkyvyys ja tehokas 
markkinointi tekivät siitä trendikkään harrastuksen. Kurssien järjestäjät joutuivat kuitenkin 
käännyttämään ovelta suuren osan halukkaista. Laji vaatii lähes poikkeuksetta riittävän ko-
kemuksen jostakin kamppailulajista ja useat kurssien järjestäjät eivät ota alle 18-vuotiaita 
mukaan. Lajiin liittyvän tosi-tv -sarjan ja ”Fight Night” -iltojen luoma illuusio lajin hieno-
udesta ja helppoudesta, olivat kaukana todellisuudesta. Televisiossa jäi näkemättä valtava 
pohjatyö, jonka lajissa mukana olevat tai tosi-tv -sarjaan osallistuneet olivat tehneet. Gla-
mour harrastamiseen hiipui ja siitä tuli ensisijaisesti Tv-viihdettä.

Soile Veijola (2005) mukaillen voidaankin puhua nykypäivän liikuntasuhteen dualisti-
sesta luonteesta. Osa nuorista sitoutuu erittäin voimakkaasti oman urheilulajinsa pariin ja 
pyrkii suorittamaan harjoitukset mahdollisimman tehokkaasti. Toinen puoli nuorista on 
taas äärimmäisen sitoutumatonta. Erilaisiin liikuntamuotoihin voidaan hetkellisesti kiinnit-
tyä, mutta kyseessä on pikemminkin kokeiluluontoinen suhde, joka katkeaa hyvin nopeasti 
alkaen taas jonkin muun harrasteen muodossa muualla.

Urheiluun vahvasti sitoutuvasta ryhmästä, sisäpiiriläisistä, Pasi Koski (mt.) käyttää ni-
mitystä insaiderit. Insaideri antaa liikunnan lävistää koko elämäntyylinsä. Tämä ryhmä on 
voimakkaasti sitoutunut liikunnan maailmaan ja tuntee hyvin tämän maailman symbo-
lit. Insaideri rakentaa osin myös identiteettiään sen varaan. (Koski 2004, 190–191; Unruh 
1980, 163–164.) 

Insaideriutta heikentäviä tekijöitä löytyy suomalaisen yhteiskunnan peruselementeistä. 
Ensinnäkin jonkinlainen sosioekonominen tasavertaisuus ei luo useiden muiden maiden 
kaltaisia edellytyksiä sosiaalisen aseman paranemiseen urheilun kautta. Nuoret eivät siis näe 
huippu-urheilua (ainoana) väylänä kohentaa sosioekonomista asemaansa. Toiseksi suoma-
lainen lajikulttuuri ei myöskään ole yhtä markkina- ja talousorientoitunut kuin muualla 
Euroopassa. Vain hyvin harvat saavat toimeentulonsa urheilemalla ja heistäkin suuri osa ul-
komailla. Suomalaisen urheilun kansallinen huipputaso ei näyttäydy nuorille realistisena ta-
pana hankkia pysyvä toimeentuloa. Eräs kansallisen tason huippuhiihtäjä lohkaisi jokunen 
vuosi takaperin osuvasti: ”Olen treenannut kohta 15 vuotta hullun lailla ja saan palkinnoksi 
silloin tällöin leivänpaahtimen. Se ei ole kovin motivoivaa.” Yleistäen voidaankin sanoa, että 
Suomessa taloudellisten kannustimien puute jarruttaa kovasti nuorten motivaatiota pyrkiä 
eri urheilulajien huipulle.
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Lopuksi

”Vanhassa” Suomessa liikunnan ja urheilun katsottiin olevan tasavertaisesti jokaisen kansa-
laisen perusoikeus. Jokaiselle oli tarjolla mahdollisuus liikkua, harrastaa ja urheilla omien 
mieltymystensä mukaisesti. Tämä loi hyvän kasvualustan sekä kansalaisten liikkumiselle että 
huippuyksilöiden valikoitumiselle kilpaurheilun pariin. Viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut useita prosesseja, jotka ovat muut-
taneet liikunnan paikkaa ihmisten elämässä. Tämä on vaikuttanut myös siihen miten ja 
ketkä rekrytoituvat kilpaurheilun piiriin.

Liikunta on joutunut nuorten vapaa-ajassa altavastaajan asemaan. Se joutuu kilpaile-
maan nuorten vapaa-ajasta mediayhteiskunnan ja viihdekulttuurin kanssa. Tämä on syn-
nyttänyt huolen nuorten heikosta fyysisestä kunnosta ja liikkumattomuuden terveysvai-
kutuksista. Kilpaliikunta ja -urheilu ovat saaneet väistyä yleisemmän kansanterveydellisen 
kehyksen tieltä. Nykyinen nuori sukupolvi on ikään kuin ottanut askeleen taaksepäin aiem-
piin sukupolviin verrattuna. Heikkojen fyysisten lähtökohtien takia nuorille pitää opettaa 
arkiliikuntaa ja liikkumisen merkityksiä, jotka aiemmin tulivat luonnollisena osana kasvua.

Liikunta on myös kaupallistunut. Nykyisin puhutaan kulutusliikunnasta. Sitä kuvaa 
maksullisuus, liikunnan parissa työskentelevien henkilöiden ammatillistuminen ja epätasa-
arvoinen saatavuus. Liikuntaa on tarjolla niille, joilla on varaa maksaa. Sen sijaan muut 
joutuvat elämään rajallisten liikuntaresurssien katveessa. Kulutusliikunnan saadessa entistä 
vahvemman jalansijaa on suomalaisessa yhteiskunnassa näkyvissä entistä selkeämpi pola-
risoituminen. Se johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa yhä suurempi joukko nuorista putoaa 
järjestyneiden liikuntapalveluiden ulkopuolelle. Näin ollen panostaminen tasa-arvoiseen 
liikuntakulttuuriin ei ainoastaan ole sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen liittyvä, vaan myös kil-
paurheiluun heijastuva asia.

Myös muut taloudelliset tekijät vaikuttavat huippu-urheilijaksi rekrytoitumiseen. Suo-
messa kansallisen tason urheilussa ei liiku isoja rahasummia, joka ei houkuttele urheilun 
valitsemista ammatiksi. Urheilu on myös ammatinvalintana riskisijoitus. Mikäli urheilu-
uran kehitys pysähtyy, ei siitä saadulla pääomalla ole arvoa muilla työmarkkinoilla. Näin ol-
len kovan kilpailun yhteiskunnassa on turvallisempaa hankkia koulunkäynnin ja opiskelun 
kautta tulevaa työuraa tukevaa pääomaa.

Suomesta on tullut suoritusyhteiskunta. Markkinaliberalismin saavuttaessa entistä suu-
remman jalansijan yhteiskunnassa, on koulutus- ja opiskelujärjestelmästä ja työelämästä 
tullut aiempaa suorituskeskeisempää. Jo nuorena joudutaan panostamaan yhä enemmän 
pärjäämiseen, kilpailemiseen ja erilaisten taitojen ja kykyjen oppimiseen. Tällaisessa pai-
neessa nuorten huomio kohdistuu ensisijaisesti arjen haasteista selviämiseen. Vapaa-aikaa 
tarvitaankin rentoutumiseen, virkistykseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Urheilun sijaan 
nuoret etsivät elämyksiä viihdekulttuurin loputtomasta tarjonnasta. Erilaisten elämysten 
kautta voidaan irrottautua hetkeksi arjen pakoista ja suorittamisesta.
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Liite 2. Työryhmän tiivistetty analyysi vision ja nykytilan eroista sekä 
toimenpide-ehdotuksia

Lasten ja nuorten liikunta

Visio Nykytila Toimenpiteet

Suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat paljon 

ja monipuolisesti! Urheilu ja liikunta ovat 

luonnollinen ja keskeinen osa suomalaisten 

lasten arkea. Lasten valmennus tapahtuu 

hyvässä ilmapiirissä, se tuottaa iloa ja 

aikaansaa innostuksen urheilla.

Vain osa suomalaisista lapsista ja nuorista 

liikkuu ja urheilee riittävästi. Seuroissa 

tapahtuva harrastaminen on lisääntynyt, 

etenkin tyttöjen osalta. Toisaalta omaehtoinen 

liikunta ja liikkuminen ovat vähentyneet 

selvästi. Organisoitu liikuntaharrastus usein 

yksipuolista.

Lasten ja nuorten urheilussa vaikuttavat 

tahot kykenevät keskustelemaan ja sopimaan 

yhteisestä visiosta, vastuista ja työnjaosta 

erilaisten intressien ja toimintamallien 

suhteen, niin että suomalaiset lapset saavat 

mahdollisuuden liikkua tarpeeksi  

Suomalainen kansalaistoimintaan pohjautuva 

seuratoiminta säilyttää elinvoimaisuutensa. 

Suuri osa seuroista on edelleen kilpa- ja 

huippu-urheilun kasvualustoja.  

Suomalainen seurakenttä on 

monimuotoistunut ja kirjavoitunut – seuroissa 

kohtaavat aiempaa erilaisemmat intressit. 

Seuratoimijat ikääntyvät. 

Kilpa- ja huippu-urheilun asema seuroissa on 

heikentynyt. 

Puretaan kansalaistoiminnan esteitä, 

jatketaan kansallisen liikuntaohjelman 

viitoittamaa kehitystyötä.

Mahdollistetaan nuorten parempi 

osallistuminen ja vaikuttaminen 

seuratoimintaan.

Kehitetään ja pohditaan malleja 

päätoimisten ja vapaaehtoisten intressien 

”yhteensulauttamiseksi” seuratasolla.

Huippu-urheilutoimijoiden yhteyttä 

seuratasoon kehitetään; tietoa, taitoa ja 

osaamista siirretään seuratason toimijoille.

Lasten ja nuorten ohjaajilla ja valmentajilla 

on näkemys huippu-urheilun vaatimasta 

liikkumisen määrästä ja monipuolisuudesta. 

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien 

osaamistaso on riittävän korkea, joka 

mahdollistaa myös yksilöllisen lahjakkuuden 

kehittämisen.

Lasten ja nuorten ohjauksessa ja 

valmennuksessa toimivat yleisesti 

kokemattomimmat ohjaajat ja valmentajat. 

Valmennus seuroissa on pääosin 

vapaaehtoisuuden varassa, jolloin 

systemaattinen valmennuksen kehittäminen 

ja jatkuvuus heikkoa.

Huippu-urheilun huomioidaan ohjaaja- ja 

valmentajakoulutuksessa myös lasten ja 

nuorten liikunnan kohdalla.

Kehitetään tutor ja mentor –toimintaa 

hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtämiseksi.

Ammattitaitoisia valmentajia rekrytoidaan 

myös seuratasolle. 

Ratkotaan aikaista erikoistumista vaativien 

taitolajien valmennuksen erityiskysymyksiä 

Koululaitos tukee lasten ja nuorten 

urheiluharrastusta

Liikunnan ja urheilun asema 

peruskoulutuksessa on heikentynyt selvästi. 

Koululiikunta vähäistä. Urheilemaan 

oppiminen on satunnaista

Lisää liikuntaa ja urheilua koulupäivään

Koulujen liikuntatilat ovat aamuisin ennen 

koulupäivän alkua sekä iltapäivisin lasten ja 

nuorten urheilukäytössä.

Lasten ja nuorten urheilulajivalinnat 

tapahtuvat liikunnallisten edellytysten 

ja omien mieltymysten mukaisesti. 

Yksilön kehitys ja mahdollisuus harrastaa 

monipuolisesti ovat urheilutoiminnan 

ohjenuoria

Lajiliitot ja – seurat huolehtivat vain oman 

lajinsa valmennuksesta, harjoituksista ja 

kilpailusarjoista. Monipuolinen lajista lajiin 

harrastus on hankalaa ja kallista. Lajeihin 

siiloutuminen alkaa liian aikaisin

Yleislisenssi alle 10-vuotiaille lapsille, 

joka vakuuttaa lapsen organisoidussa 

lajitoiminnassa lajista riippumatta

Varmistetaan lasten ja nuorten 

urheiluharrastuksen erityisasema 

kustannusten kurissa pitämiseksi 

Harrastamisen olosuhteet kehittyvät Lasten ja nuorten harrastaminen on usein 

koko perhettä sitova logistiikkahaaste.    

Vapaasti käytössä olevien 

lähiliikuntapaikkojen järkevä ja joustava käyttö 

varmistettava 

kehitetään urheiluseurojen ja kuntien 

yhteispeliä kattavan perusurheilutarjonnan 

varmistamiseksi lähipalveluna.
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Nuoruus ja valintavaihe

Visio Nykytila Toimenpiteet

Huippu-urheilu on mielekäs valinta 

lahjakkaalle ja motivoituneelle urheilijalle.  

Se on innostava, haastava, palkitseva ja 

arvostettu ura-vaihtoehto. 

Urheilujärjestelmä tukee ja kannustaa 

urheilijaa sekä hänen lähipiiriään joustavasti, 

pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti siten 

että urheilija pystyy omistautumaan huippu-

urheilulle oman suorituskykynsä äärirajat 

tavoittaakseen.

Huippu-urheilu ei tarjoa houkuttelevaa 

uranäkymää aina edes lahjakkaimmille 

urheilijoille. 

Urheilija ja hänen lähipiirinsä joutuvat 

tekemään päätöksiä usein ilman järjestelmän 

tukea.

Selkiytetään huippu-urheilijan uranpolun ja 

tukitoimien malleja

Huomioidaan urheilijoiden tarpeet ja otetaan 

urheilijoita mukaan kehitystyöhön 

Viestitään malleista ja vaihtoehdoista nuorelle 

urheilijalle ja hänen lähipiirilleen

Lahjakkaan urheilijan on mahdollista 

omistautua unelmaansa - laadukkaan, 

kansainväliselle huipputasolle riittävän 

valmentautumis- ja kilpailuohjelman 

rakentaminen.

Urheilijan uran pitkäjänteinen ja 

kokonaisvaltainen suunnittelu on 

puutteellista. Huippu-urheilu-ura on 

henkilökohtainen seikkailu. Olympiakomitean, 

lajiliittojen sekä opetusministeriöiden 

tukitoimet lahjakkaiden urheilijoiden 

tukemisessa ovat taloudellisesti heikot ja 

toiminnallisesti koordinoimattomat.

Lajiliitot tekevät pitkäjänteiset kilpa- ja 

huippu-urheilun kehittämissuunnitelmat

Urheilijoiden roolia huippu-urheilun 

kehitystyössä vahvistetaan.

Huippu-urheilun tukijärjestelmä kehittää 

ja tarjoaa koordinoituja valmennus- ja 

tukipalveluja lahjakkaille urheilijoille

Toimintamalleja kehitetään jatkuvasti ja 

kehitystyön tuloksia arvioidaan säännöllisesti.

Huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo 

huippu-urheilun kehittämisessä. 

Urheilija nousee keskiöön – 

Urheilujärjestelmä tunnistaa nuoren ja 

lahjakkaan urheilijan tarpeet. Valmennus, 

tukitoimet yms. suunnitellaan ja toteutetaan 

urheilijalähtöisesti. Nuori urheilija kasvaa ja 

sisäistää huippu-urheilijan roolin vaatimukset.

Urheilija ja valmentaja usein kaukana 

erilaisista tukitoimista, joita hallitaan 

organisaatiotasolla. Eri lajien nuoret urheilijat 

varsin erilaisessa asemassa; paljon erilaisia 

tukimuotoja, jotka usein päällekkäisiä tai 

toisiaan poissulkevia

Kokonaisvaltainen lähestymiskulma nuorten 

valmentamiseen – ihmisen kokonaisvaltainen 

kehittäminen, joka alkaa ”henkisestä” 

valmennuksesta.

Kapea, urheilulajin vaatimuksista lähtevä 

ominaisuuksien kehittäminen on yhä 

vallitseva toimintatapa.

Suomalaisen valmennuskulttuurin 

kehitystyö – tiedon, taidon ja kokemuksen 

yhtyeensulauttaminen kokonaisvaltaiseksi 

valmennukseksi

Kilpa- ja huippu-urheilun 

valmentajakoulutuksen kehittäminen

Yhteinen sisällöllinen tavoite kaikille 

toimijoille, sekä kullekin selkeät roolit – nuori, 

seura, maajoukkue, akatemia, vanhemmat, 

agentit.

Toimijoilla ei selkeää koordinaatiota Yhteisen näkemyksen luominen

Eri toimijoiden roolien täsmentäminen

Urheilu ja opiskelu limittyvät entistä 

tehokkaammin urheiluakatemioiden ja 

urheiluoppilaitosten avulla.

Suomalainen urheiluoppilaitos ja – 

akatemiajärjestelmä mahdollistaa opiskelujen 

ja urheilun yhteensovittamisen toiselta 

asteelta lähtien. Joustavien opintojen 

hyödyntäminen edellyttää usein urheilijan 

oma-aloitteisuutta.

Monissa oppilaitoksissa urheiluvalmennus on 

koulumaista. 

Urheiluakatemia- ja 

urheiluoppilaitostoiminnan kehittäminen. 

Liikunta-alan oppilaitosten hyödyntäminen 

huippu-urheilijoiden kouluttautumisessa.

Valmennuksen osaamisen jalkauttaminen 

akatemioihin ja oppilaitoksiin.

Omien koulutusohjelmien räätälöiminen esim. 

ammattiurheilijoille uran jälkeen.

Urheilijan ja urheilujärjestelmän vuoropuhelun 

jatkuminen uran jälkeen. Urheilijan tukeminen 

(tarvittaessa)  uran loppuessa. 

Urheilu kantaa vastuun urheilijan ammattiin 

valmistautumisesta: sen mahdollistamisesta 

ja siihen kannustamisesta. Suomalainen 

urheiluakatemiajärjestelmä on maailman 

paras tarjoten pitkäjänteisen ja juostavan 

tuen urheiluun ja opiskeluun.

Urheiluoppilaitokset ja akatemiat 

kehitysasteella.

Urheilijan uralla huomiota varsinaiseen 

lopettamisprosessiin ja sen jälkeisiin 

toimenpiteisiin
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Huippu-urheiluvaihe

Visio Nykytila Toimenpiteet

Lahjakkaille urheilijoille on tarjolla huipulle 

johtava polku, jonka varrelle on koottu paras 

osaaminen lasten urheilusta aina huipulle 

asti. 

Suomalaisen huippu-urheilun osaamista 

kootaan, kehitetään ja jaetaan 

systemaattisesti, kunnianhimoisesti ja 

tehokkaasti.

Osaaminen hajallaan pienissä yksiköissä, 

joiden välinen yhteistyö rajoittuu 

satunnaisiin projekteihin. Tiedon ja taidon 

yhteensovittaminen ei toimi parhaalla 

mahdollisella tavalla.

Osaamiskeskusten kehittäminen

Osaamisen kehittämisen mallien luomien

Osaamisen jakelu- ja jalkauttamiskeinojen 

valmistelu 

Huippu-urheilijan taloudellinen tuki 

mahdollistaa täysipainoisen panostuksen 

valmentautumiseen ja kilpailuun.

Valtion urheilija-apuraha on Pohjoismaisella 

tasolla merkittävä panostus urheilijoiden 

taloudelliseen asemaan. Urheilujärjestöjen ja 

sponsoreiden tuet pääosin vaatimattomia.  

Kehitetään ja koordinoidaan urheilijan 

taloudelliseen asemaan vaikuttavia 

tukijärjestelmiä.

Selkeä ymmärrys eri huippu-

urheilutoimijoiden rooleista sekä tehokas 

kommunikaatioverkosto, joka ylläpitää 

urheilujärjestelmää.

Selkeiden tavoitteiden yhteisten ohjelmien 

puuttuminen, pirstaleinen urheilujärjestelmä, 

jossa kommunikaation ja koordinaation puute 

johtaa aukkoihin ja päällekkäisyyksiin.

Käynnistetään muutosprosessi, jonka 

tavoitteena on luoda uudenlainen 

toimintamalli suomalaiseen kilpa- ja huippu-

urheiluun.

Parhaat valmentajat voivat keskittyä 

valmentamiseen ja heidän ammattitaitoaan 

kehitetään aktiivisesti.

Vähän ammattivalmentajia, joiden 

toimenkuva usein epäselvä ja sisältää 

liian paljon ei-valmennuksellisia tehtäviä. 

Valmentajakoulutus sekavaa.

Lisätään resursseja ammattivalmentajien 

palkkaukseen

Kehitetään ammattivalmentajien jatkuvaa 

oppimista 

Huippu-urheilijoilla – lajista riippumatta – on 

tukenaan suomalaisen urheilun osaaminen. 

Osaamista ja huippu-urheilutietoa jaetaan eri 

lajien ja toimijoiden välillä

Osaamisen, sen kehittämisen ja käytännön 

urheilun kohtaaminen on satunnaista. Lajit 

toimivat omissa ”siiloissaan”. Osaamisen 

jakamista ei juuri tapahdu tai se on 

yksittäisten toimijoiden yhteistyön varassa.

Urheilutoimijoiden on löydettävä yhteisiä 

laajoja kehittämiskohteita, joiden tulokset 

palvelevat laajoja urheilijajoukkoja

Tiivistetään tiedonvaihtoa ja – jakamista 

urheilulajien, valmennuskeskusten, 

urheiluakatemioiden ja tutkijoiden välillä.  

Valmistellaan opetusministeriön ja Suomen 

akatemian tuella huippu-urheilun T&K –

ohjelma, jonka tavoitteena suomalaisen 

huippuosaamisen kehittäminen ja jakaminen. 

Merkittävien urheilulajien ja – muotojen 

tulevaisuus on varmistettu yksityiskohtaisen 

ja kokonaisvaltaisen suunnittelu- ja 

kehitysprosessin avulla.

Vain muutamalla lajiliitolla on resursseja ja 

osaamista kokonaisvaltaiseen suunnittelu- ja 

kehitysprosessiin. Viisi lajiliittoa on pilotoinut 

Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun 

kehittämisohjelman. Ohjelmien toteutus ja eri 

tukiorganisaatioiden roolit ohjelmassa ovat 

alkutaipaleella.

Parannetaan lajiliittojen edellytyksiä lajien 

kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja 

kehitystoimintaan

Luodaan työkalut huippu-urheilutavoitteiden 

asettamiseen ja saavutusten mittaamiseen.

Lajit osallistuvat aktiivisesti suomalaisen 

huippu-urheilun jatkuvaan suunnitteluun ja 

kehitystyöhön

Tunnustetaan huippu-urheilun kustannukset 

– menestys maksaa. Panostamme riittävästi 

urheilijoihin, valmentajiin sekä osaamiseen.

Nykyresurssit ovat hajallaan useissa 

eri ohjausjärjestelmissä ja eri 

päätösprosesseissa. 

Kootaan valtion avustus huippu-urheilulle 

yhteen

Arvioidaan jatkuvasti huippu-

urheilupanostuksen tasoa ja tarvetta

Kohdennetaan resursseja joustavasti 

tarpeen mukaan

Selkeä ja läpinäkyvä hallinto sekä politiikan ja 

urheilun rajojen läpäisevyys

Suomalaisen urheilun toimintatavoista ja 

tunnusluvuista on heikosti julkista tietoa. 

Hallinto on moniportaista ja etäistä. 

Yksinkertaistetaan ja selkeytetään huippu-

urheilun hallintoa

Suomi on edelläkävijä urheilutapahtumien 

organisoimisessa ja Suomessa järjestetään 

useita kansainvälisiä arvokilpailuja vuosittain

Suomella on hyvä maine kisajärjestäjänä. 

Ongelmana on se, ettei tapahtumia 

koordinoida huippu-urheilun kehittämisen 

kannalta eikä ole yhteistä tavoiteasetantaa 

tapahtumien osalta.

Luodaan suomalainen malli kv. arvokilpailujen 

hakemiseksi, toteuttamiseksi ja 

hyödyntämiseksi.
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Huippu-urheilun arvostus ja merkitys

Visio Nykytila Toimenpiteet

Suomalaiset arvostavat huippu-urheilua 

ja urheilijan omistautumista huipulle 

pyrkimiseen. 

Huippu-urheilun suosio ja arvostus 

heijastuu julkisen sektorin tukena ja yritysten 

markkinointipanostuksina. 

Suomea arvostetaan kansainvälisesti 

urheilukulttuurimaana

Suomalaiset arvostavat huippu-

urheilumenestystä.

Huippu-urheilun merkityksen epämääräisyys 

ja ongelmat näkyvät lyhytaikaisina ja 

pienimuotoisina panostuksina.

Suomalaisten urheilujärjestöt, erityisesti 

huippu-urheilusta vastaavat tahot, ”lyövät 

päänsä yhteen” ja kehittävät huippu-urheilun 

arvostukseen tähtäävän toimenpideohjelman 

Huippu-urheilun merkityksestä ja 

arvotuksesta käydään keskustelua, niin 

urheiluliikkeen sisällä kuin julkisuudessakin

Merkitys ja arvostus tulevat esiin vain kriisien 

tai suurten arvokilpailujen yhteydessä

Suomalaiselta huippu-urheilulta puuttuvat 

”kasvot”.

Urheilujärjestöt ja – toimijat muodostavat 

oman käsityksensä huippu-urheilun 

merkityksestä, mm. SLU:n johtaman 

suomalaisen liikunnan ja urheilun visio 2020 

– työn avulla.

Huippu-urheilusta vastaavat tahot 

osallistuivat aktivoivat julkista keskustelua 

huippu-urheilun sisällöstä ja merkityksestä.

Huippu-urheilulla on aito ja tiivis yhteys 

suomalaisiin

Huippu-urheilu on osa suomalaista kulttuuria; 

urheilu on osa arkikeskusteluja ja huippu-

urheilua seurataan median välityksellä. Yleisö- 

ja seurakulttuuri, etenkin joukkuepalloiluissa, 

ei ole noussut eurooppalaiselle tasolle. 

Varmistetaan, että huippu-urheilutapahtumat 

säilyvät kaikkien kansalaisten ulottuvilla

Panostetaan huippu-urheilusta ilmiönä 

kertovaan viestintään

Tuodaan esiin monipuolisesti erilaisia huippu-

urheilutoimijoita.

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen arvostus 

näkyy niin markkinoiden kuin julkisen sektorin 

vahvana tukena.

Markkinoiden tuki vähäistä. Julkisen sektorin 

(valtion) tuki kasvussa. Kuntien tuki huippu-

urheilulle näkyvyyden ja imagon kautta. 

Aktiiviset toimet urheilun merkityksen ja 

arvostuksen kohottamiseksi.

Uudet innovatiiviset yhteistyömuodot

Suomalainen yhteiskunta tunnustaa huippu-

urheilun luomia valmiuksia, joita ovat mm. 

kyky toimia tavoitteellisesti, sitoutuminen, kyky 

johtaa ja motivoida itsensä, kyky työskennellä 

yhteistyössä muiden kanssa kohti yhteistä 

tavoitetta, kykyä toimia paineen alla, taito 

voittaa haasteita ja olla valmiina määräaikana

Olympiakomitea on yhteistyökumppanin 

kanssa käynnistänyt urheilijoiden 

urasuunnittelua ja urheilukokemusta 

hyödyntävän hankkeen. 

Urheilu-ura ja sen hyödyntäminen on 

kuitenkin pääosin urheilijan ja valmentajan 

oma projekti. 

Jatketaan kehitystyötä urheilu-uran 

tuoman osaamis- ja kokemuspääoman 

hyödyntämiseksi työelämään siirryttäessä

Suomalaiset arvostavat huippu-urheilun 

kansainvälisyyttä. 

Kansainvälisyys välittyy ainoastaan 

kilpailutapahtumien kautta

Suomi osallistuu aktiivisesti ja näkyvästi 

huippu-urheilun kansainvälisen yhteisön 

toimintaan

Urheilujärjestöjen kansainvälisyystyötä, mm. 

suvaitsevuuden edistämisessä tuodaan 

paremmin esille
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