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Lausuntoa pyydetään erityisesti seuraavista aiheista:
Vammaisliikunnan ja -urheilun kehittämisen painopisteet sekä rahoitusjärjestelmä ja sen riittävyys. Vammaisliikunnan
ja -urheilun yhdenvertainen asema suhteessa muuhun liikunta- ja urheilutoimintaan. Liikuntapaikkojen esteettömyys
myös vammaisurheilun kannalta.
Vammaisliikunnan ja -urheilun suhteen yhdenvertaisuus on ainoa perusteltu periaate. Vammaisten liikunta ja urheilu
ovat yhtä tärkeitä kuin vammattomien. Tästä syystä oikea tavoitetaso valtiolla, kunnilla, järjestöillä sekä muilla liikuntaa
ja urheilua järjestävillä tahoilla on, että vammaisten ja vammattomien on yhtä helppoa päästä liikunnallisen
elämäntavan pariin tai urheilijan uralle.
Vammaisliikunnan osalta tämä tarkoittaa suurelta osin vammaisten yhdenvertaista arkea mahdollistavia palveluita –
etenkin sitä, että vammaisilla ihmisillä on käytössään avustajapalvelu, joka mahdollistaa lähtemisen kotoa esimerkiksi
liikunnan pariin. Se tarkoittaa myös liikunnan apuvälineitä, esteettömiä liikuntapaikkoja ja selkeää tietoa esteettömien
liikuntapaikkojen saavutettavuudessa.
Vammaishuippu-urheilun osalta tämä tarkoittaa järjestötasolla yhteistoimintaa urheilutoiminnassa. Pidämme tärkeänä
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean yhteistoimintaa huippu-urheiluasioissa. Paralympialajien huippuurheilutoimintaa johdetaan ja toteutetaan Olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä samoin toimintatavoin,
periaattein ja samojen kriteerien perusteella kuin vammattomienkin huippu-urheilutoimintaa. Kaikki huippu-urheilun
resursoinnin toimenpidetavoitteet – laadukkaammat valmennusprosessit, ammattivalmentajuus ja toimintaympäristöt
asiantuntijuuksineen – koskevat myös paraurheilua.
Nykyiset huippu-urheilun resurssit eivät riitä kansainväliseen huippu-urheilumenestykseen. Kansainvälinen kilpailu
huippu-urheilussa kovenee ja jäämme rahoituksessa jälkeen. Samalla suomalaiset arvostavat huippu-urheilumenestystä
erittäin paljon: noin kolme neljästä kertoo pitävänsä sitä tärkeänä, ja esimerkiksi urheilulähetykset ovat vuosi toisensa
jälkeen katsotuimpien joukossa1.
Paraurheilun julkinen tuki on viimeistään vuoteen 2030 mennessä syytä kaksinkertaistaa osana huippu-urheilun
resurssien lisäämistä. Olympiakomitean tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä huippu-urheilun rahoitusta
pystytään lisämään 30 miljoonaa vuosittaiseen rahoitukseen siten, että rahoitus koostuu kolmesta lähteestä: Olympiarahaston tuotoista, (mahdollisesti kasvaneista) rahapelivoittovaroista ja nk. budjettivaroista, eli rahapelivoittovarojen
ulkopuolisesta budjetista. Myös urheiluyhteisön oma varainhankinta on erittäin tärkeää rahoituksen kannalta. Tässä
suhteessa sekä Olympiakomitea että Paralympiakomitea tehostavat ja ovat tehostaneet toimintaansa.
Lisäyksen ohessa rahoitusta tulee monipuolistaa. Valtion budjettin on voitava avata liikunnalle ja urheilulle. Nykyisin
liikunta on ainoa toimiala, jonka budjetti tulee yksinomaan veikkausvoittovaroista. Esimerkiksi valtion
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kulttuuribudjetista – joka on noin kolminkertainen liikuntabudjettiin nähden, noin 444 miljoonaa – vain hieman yli
puolet, 246 miljoonaa, rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotoista. Pidämme tärkeänä, että liikuntaa ja urheilua
kohdeltaisiin valtion budjetissa yhdenvertaisesti suhteessa muihin vastaaviin toimialoihin. 2
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