Olympiakomitean kannanotto: Liikunta ja urheilu 2019 budjetissa
Liikkuva koulu -rahoitus ja Olympia-rahasto
Liikkuva koulu -ohjelman rahoitus
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on saada on saada jokainen koululainen liikkumaan vähintään tunti päivässä. Tämä
osaltaan mahdollistaa liikkuvan elämäntavan omaksumista. Tavoite on tärkeä paitsi terveyden ja hyvinvoinnin kannalta,
myös kansantaloudellisesti: UKK-instituutin koordinoiman keväällä julkaistun selvityksen mukaan vähäisen liikunnan
kustannukset ovat 3,2-7,5 mrd. euroa/vuosi. Summalla on elintapoihin ja väestörakenteen muutokseen liittyvä paine
kasvaa. Ainoa lääke näiden kustannusten kasvua vastaan on ihmisten kannustaminen liikkuvaan elämäntapaan.
Liikkuva koulu -ohjelma saavuttaa hallitusohjelman määrällisen tavoitteen eli kattaa lähes kaikki perusopetusikäiset
lapset ja nuoret vuoden 2018 aikana. Liikkuvan koulun rekisterit osoittavat, että ohjelmatoiminnalla pystytään
sitouttamaan mukaan laajat verkostot. Esimerkiksi kunnat sitoutuivat 17 512 000 euron omarahoitukseen vuosien 20162018 kärkihankeavustusten yhteydessä.
Hallitusohjelman mukaisesti Liikkuvan koulun rahoituksen on määrä päättyä 2019. Kuitenkin työtä on jatkettava, koska
liikkumisen lisäämisen osalta ei tavoitetta ole vielä saavutettu. Erityisesti yläkoululaisten osalta on kehittämistoimintaa
jatkettava vielä useita vuosia. Lisäksi useimmissa kunnissa on ohjelman juurtuminen kunnan omiiin rakenteisiin vielä
kesken. Näistä syistä ohjelman rahoitusta ei voi kokonaan lopettaa. Myöskään Liikkuvaa opiskelua ei voida laajentaa
ilman rahoitusta. Liikkuva opiskelu -toimintaan ensimmäisen kokeiluvuoden aikana mukaan lähteneissä oppilaitoksissa
on 150 000 opiskelijaa. Toiminnan nopea laajeneminen kuvaa oppilaitosten suurta motivaatiota hyvinvoinnin
edistämiseen.
➔ Edellä mainituin perusteluin Suomen Olympiakomitea tukee OKM:n ehdotusta siitä, että veikkausvoittovarojen ulkopuolelta päätetään budjettiriihessä kohdentaa vuonna 2019 3,5 miljoonaa euroa sekä Liikkuva
koulu -ohjelman että Liikkuvan opiskelun jatkamiseen.

Olympia-rahaston perustaminen
OKM:n vuonna 2017 asettama liikuntapoliittinen työryhmä esitti loppuraportissaan, että valtio osallistuu Suomen
Olympiakomitean yhteyteen perustettavan Olympia-rahaston varainhankintakampanjaan. Rahaston tuotosta
tuettaisiin huippu-urheilumenestystä urheilijalähtöisesti. Rahaston tavoitteena oli raportin mukaan kerätä kolmen
vuoden aikana yhteensä 45 miljoonan euron pääoma, josta 1/3 kerättäisiin lahjoittajilta ja 2/3 valtiolta. Pääministeri
Juha Sipilä on tämän jälkeen linjannut, että pääoma on syytä kerätä suhteessa 50-50 siten, että valtio kohdentaa 15
miljoonaa ja lahjoittajat 15 miljoonaa.
Hallitus on suhtautunut myönteisesti Olympia-rahaston perustamiseen. Olympiakomitea on sitoutunut rahalahjoitusten
keräämiseen. Huippu-urheilun rahoitusta on lisättävä, jotta pysymme keskeisten kilpailijamaiden tasolla ja tuottamaan
kansan arvostamaa menestyvää huippu-urheilua. Rahastoon tehtävien sijoituksien mahdollistaminen (enintään 3
miljoonaa euroa vuodessa viiden vuoden ajan) ei kuitenkaan sisältynyt VM:n budjettiehdotukseen.
➔ Suomen Olympiakomitea toivoo hallituksen tukevan Olympia-rahaston perustamista budjettiriihessä.
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