Suomen Olympiakomitea Hallitustiedote 17.12.2018

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 13.12.2018 Olympiakomitean
digitalisaatiostrategian etenemistä, Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä koskien Olympiakomitean vuoden
2014 valtionavustusten osittaista takaisinperintää ja Huippu-urheiluyksikön tehostamistukia.
Muita ajankohtaisia aiheita olivat kahden arpajaisluvan hakeminen tavara-arpajaisille sekä
Olympiakomitean kansainvälisen strategian tarkentaminen.
Olympiakomitean digistrategia toteutusvaiheeseen
Hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti Olympiakomiteassa on viety digistrategia
toteutusvaiheeseen. Digistrategia perustuu Suomisport-palvelun toteutus- ja kehittämissuunnitelmaan ja
sisältää urheilu- ja liikuntayhteisölle suunnattuja, arkea helpottavia digitaalisia palveluja. Strategian
toteutusorganisaatio on nyt muodostettu.
Tuotannossa olevien palvelujen käyttäjä- ja käyttömäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Suomisportiin on
rekisteröitynyt liki 300 000 suomalaista, ja se palvelee jo koko lajiliittokenttää sekä suurta joukkoa
urheiluseuroja. Seurapalvelujen kehittäminen on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Olympiakomitea valittaa takaisinperinnästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeus antoi päätöksen Olympiakomitean vuoden 2014 valtionavustuksien osittaisesta
takaisinperinnästä. Hallinto-oikeus alensi takaisinperittävää määrää 30 791 eurolla, kun
Olympiakomitean 9.9.2016 jättämän valituksen mukaan alennuksen olisi pitänyt olla noin 190 000 euroa.
Olympiakomitean hallitus päätti valittaa takaisinperintäpäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Hallitus näki, että valituksessa esitetyt näkemykset luottamuksensuojasta ja oman varainhankinnan
tuottojen vaikutuksesta avustuksiin ovat periaatteellisia koko liikunnan ja urheilun oikeusturvan kannalta.
Hallitus kuuli tilannekatsauksen huippu-urheilun tehostamistuista
Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtama lajien kehitys- ja
tukiprosessi sekä tehostamistukijärjestelmä uusittiin vuosi sitten. Uusien kriteerien pohjalta
tehostamistukea suunnataan investointiloogisiin lajeihin ja kansainvälisen tason valmentautumiseen, johon
myös lajiliitto panostaa merkittävästi.
Tukea keskitetään entistä selvemmin kärkiurheilijoihin sekä lajeihin, joissa tehostamistuella
arvioidaan olevan paras vaikuttavuus menestykseen. Myös vuosi sitten asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen vaikuttavat tuen jakamiseen.
Huippu-urheiluyksikkö julkaisi kesälajien tukipäätökset vuodelle 2019 marraskuun lopussa. Olympialajeissa
tukea painotetaan menestyspotentiaalisten urheilijoiden ja joukkueiden valmistautumiseen kohti Tokion
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olympiakisoja. Tehostamistukijärjestelmään
kuuluvat olympialajien ja paralympialajien lisäksi joukkuepelejä sekä ei-olympialajeja, joiden kriteereihin ei
ole tullut merkittäviä muutoksia vuoden takaiseen verrattuna.
Olympiakomitea hakee kahta lupaa valtakunnallisten tavara-arpajaisten toteuttamiseen
Olympiakomitea on yhdessä 15 muun liikuntajärjestön kanssa toteuttanut Urheilun Unelmaarpajaisia keväästä 2013 alkaen. Nykyinen lupa on voimassa 14.4.2019 asti. Lain mukaan lupa voi olla
voimassa korkeintaan kuusi kuukautta.
Olympiakomitean hallitus päätti hakea Poliisihallitukselta lupaa valtakunnallisten tavara-arpajaisten
toteuttamiseen. Uusi arpajaislupa haetaan ajanjaksolle 15.4.2019-14.10.2019 koko Suomen alueelle
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättävien varojen käyttötarkoitus on Suomessa toimivien
valtakunnallisten ja alueellisten urheilujärjestöjen sekä urheiluseurojen toiminta. Keräystapa on arpojen
myynti puhelimitse, tekstiviestillä tai internetin välityksellä suoramarkkinoinnilla.
Lisäksi Olympiakomitea yhdessä 15 muun liikuntajärjestön sekä jäsenjärjestöjensä seurojen kanssa hakee
lupaa Sporttiarpa-arpajaisille. Sporttiarpa on kerta-arpa, jota seurat myyvät. Olympiakomitean hallitus
päätti hakea Poliisihallitukselta uutta lupaa ajanjaksolle 15.3.2019-14.9.2019.
Olympiakomitean kansainvälisen työn strategiaa tarkennetaan
Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio ja toimitusjohtaja Mikko Salonen osallistuivat
marraskuussa kansallisten olympiakomiteoiden yhdistyksen (ANOC) vuosikokoukseen Tokiossa. Hallitus
keskusteli vuosikokouksen kokemuksien pohjalta Suomen kansainvälisen vaikuttamisen kärjistä ja antoi
kansainvälisen työn ohjausryhmän tehtäväksi tarkentaa Olympiakomitean kansainvälisen työn strategiaa
tältä osin.
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295

