Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 5.2.2019
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 5.2.2019 Olympiakomitean strategian ja
menestystavoitteiden päivittämistä sekä kahta hallituksen vuodelle 2019 valitsemasta viidestä strategisesta
teemasta: huippu-urheilun työnjaon selkiyttämistä ja resurssien lisäämistä sekä Olympiakomitean maineen
vahvistamista.
Muita ajankohtaisia aiheita olivat selvitys olympia- ja paralympiakisojen hakemisen ja järjestämisen
edellytyksistä, Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu ja sihteerien tuntipalkkio sekä
Olympiakomitean liittyminen Kansalaisareenan jäseneksi.

Strategian ja menestystavoitteiden päivittäminen 2019
Olympiakomitean hallitus päätti käynnistää prosessin, jossa päivitetään Olympiakomitean strategia ja
menestystavoitteet vuosille 2020-2024. Prosessi tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä seuratoiminnan,
huippu-urheilun ja liikunnallisen elämäntavan keskeisten verkostojen kanssa. Päivitetty strategia ja
menestystavoitteet käsitellään Olympiakomitean syyskokouksessa 23.11.2019.

Selvitys olympia- ja paralympiakisojen hakemisen edellytyksistä
Olympiakomitean hallitus kuuli tilannekatsauksen ministeri Sampo Terhon käynnistämästä ja opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamasta selvityksestä, jonka toteuttajana toimii Olympiakomitea. Selvitys luo
tietopohjan olympia- ja paralympiakisojen hakemisen järjestämisen edellytysten arviointiin.
Selvityksessä tarkastellaan Suomen tilannetta Kansainvälisen olympiakomitean ja paralympiakomitean
uudistetun prosessin näkökulmasta Agenda 2020:n mukaisesti. Siinä arvioidaan hakukriteerejä,
järjestämisvaatimuksia, mahdollisia järjestäjäkaupunkeja sekä hakemisen ja järjestämisen kustannuksia
karkealla tasolla. Tähän arviointiin kuuluvat myös KOK:lta ja IPC:lta saatavien järjestämistukien suuruus.
Taustatietoa selvityksestä

Huippu-urheilun työnjako selkiytyy
Olympiakomitea ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat työstäneet liikuntapoliittisen selonteon pohjalta
työnjakoa huippu-urheilun johtamisessa ja sopineet, että vuoden 2020 avustuksista alkaen OKM myöntää
Olympiakomitealle edelleen jaettavaksi urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kehittämisavustukset.
Lisäksi OKM ja Olympiakomitea sopivat useista muista työnjakoa selkiyttävistä toimenpiteistä.
Vuonna 2018 urheiluakatemia- ja valmennuskeskusavustuksia sai 21 tahoa, yhteensä noin kaksi miljoonaa
euroa. Tuen saajina oli kuntia, säätiöitä, yhdistyksiä, koulutuskuntayhtymiä ja osakeyhtiöitä.

Urheiluakatemiatukien jakaminen rinnastuu prosessina Olympiakomitean edelleen jakamiin lajien
tehostamistukiin.

Maine rakentuu teoista ja kommunikaatiosta
Olympiakomitea toteutti syksyllä 2017 mainetutkimuksen, jossa kartoitettiin keskeisten sidosryhmien
mielikuvia Olympiakomiteasta, kokemuksia yhteistyöstä sekä näkemyksiä toiminnassa onnistumisesta.
Hallitus kävi keskustelua tutkimuksen pohjalta rakennetun toimenpidekokonaisuuden osa-alueista ja
vaiheista. Niihin kuuluvat muun muassa vastuullisuusviestinnän kehittäminen, sidosryhmäyhteistyön
systematisointi, henkilöstön yhtenäisten toimintatapojen rakentaminen sekä julkisuusstrategian
rakentaminen.

Urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmaksu ja sihteerien tuntipalkkiot säilyvät ennallaan
Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan Olympiakomitean hallitus määrää vuosittain
oikeusturvalautakuntaan tehtävän valituksen yhteydessä maksettavan valitusmaksun suuruuden sekä
lautakunnan sihteereille lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä maksettavan tuntipalkkion
lautakuntaa kuultuaan.
Oikeusturvalautakunnan valitusmaksu on ollut vuodesta 2015 250 euroa yksityishenkilölle ja 700 euroa
yhteisölle. Sihteerien tuntipalkkio on ollut 1/100 päätoimen kuukausiansiosta. Olympiakomitean hallitus
päätti lautakunnan esityksen pohjalta jatkaa samalla tuntipalkkioperiaatteella sekä samansuuruisilla
valitusmaksuilla vuonna 2019.

Olympiakomitea liittyy Kansalaisareenan jäseneksi
Hallitus päätti Olympiakomitean liittymisestä Kansalaisareena ry:n jäseneksi. Vuonna 1993 perustettu
yhdistys keskittyy vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kaikkien
vapaaehtoistoimijoiden edunvalvontaan Suomessa. Yhdistyksen jäseninä on 98 kansalaisjärjestöä.
Kansalaisareenan jäsenyys tuo ajankohtaisimman tiedon vapaaehtoistyön toimintaympäristön kehityksestä
Suomessa ja kansainvälisesti.
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