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Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 26.5.2020 Suomen Olympiakomitean 
tukisäätiön ja Suomen Urheilijoiden tukisäätiön sulautumisen. Hallitus päätti myös esittää lausunnossaan 
liikenne- ja viestintäministeriölle, että yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien listaan lisätään 
kesä- ja talviparalympialaiset. Lisäksi hallitus kävi keskustelun urheilijoiden kaksoisuramallista ja urheilun 
digitalisaation etenemisestä. Muita ajankohtaisia asioita olivat strategian jalkauttaminen ja 17.6. 
järjestettävän kevätkokouksen valmistelut. 
  
Suomen Olympiakomitean tukisäätiön ja Suomen Urheilijoiden tukisäätiön sulautuminen   
  
Hallitus kuuli Suomen Olympiakomitean tukisäätiön asiamiehen Arto Kuusiston alustuksen Suomen 
Olympiakomitean tukisäätiön ja Suomen Urheilijoiden tukisäätiön sulautumisesta. Asiaa on käsitelty 
tukisäätiöiden hallituksissa, ja molemmissa on yhteinen tahtotila säätiöiden sulautumiseen. Suomen 
Olympiakomitea ry:n hallitus päätti olla käytettävissä uuden sulautuvan säätiön valtuuskunnan ja 
hallituksen puheenjohtajien valintaelimenä. Sulautumisen tavoitteena on hallinnon keventäminen sekä 
varainhankinnan ja sijoitustoiminnan synergiaedut. 
  
Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arviointi  
 
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 6 §:ssä on listattu ne 
tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä. Tällaisten tapahtumien tv-
lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa (90 %) yleisöstä voi seurata niitä 
vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa. 
 
Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja uudistetun lain on 
tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2020. Tässä yhteydessä arvioidaan myös lakiuudistuksen piiriin kuuluvan 
yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan ajantasaisuus.   
 
Olympiakomitean hallitus kävi keskustelun yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista ja päätti esittää 
valtioneuvostolle, että listaa päivitetään kesä- ja talviparalympialaisilla niiden yhteiskunnallisen 
merkityksen vuoksi. Muutoksella edistetään liikunnan ja urheilun tasa-arvoa ja se täyttää EU-komission 
vaatimat kriteerit listalle lisäämiselle. Olympiakomitean näkemyksen mukaan perusteita minkään 
tapahtuman listalta poistamiselle ei ole. Listalla tällä hetkellä olevat tapahtumat löytyvät tiedotteen 
lopusta. 
  
Kaksoisuramalli 2020     
  
Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen esitteli hallitukselle suomalaisen 
kaksoisuramallin rakentumista ja nykytilaa. Urheilu- ja opiskelu-urien yhdistämistarpeesta 1980-luvulla 
alkanutta kaksoisuramallia on vuosikymmenten saatossa kehitetty useilla tahoilla, ja Olympiakomitean 
urheiluakatemiaohjelman keskeisenä tehtävänä on ollut koota suomalainen kaksoisuramalli yhdeksi 
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kokonaisuudeksi. Kaksoisuraa edistetään laajan verkoston yhteistyönä, ja toiminnan tavoitteena on tarjota 
urheilijoille ja valmentajille mahdollisuus menestyvään valmentautumiseen, parempaan kokonaisvaltaiseen 
arkeen sekä urheilun ja opiskelun joustavaan yhdistämiseen huomioiden kehittyminen ja tuloksen 
tekeminen.  
 
Suomalainen kaksoisuramalli pitää sisällään urheilun ja opiskelun yhdistämisen yläkouluista 
korkeakouluihin, urheilun ensimmäisenä ammattina, urheilun ja muun työn yhdistämisen sekä urasiirtymät. 
Rakennetta tukee kasva urheilijaksi- ja kehity huippu-urheilijaksi sisällöt. 
  
Hallitus kävi keskustelun kaksoisuramallin rakentumisesta ja totesi sen kehittyneen toivotulla tavalla. 
Erityisenä huomiona hallitus nosti esiin Olympiavalmennuskeskuksien Vuokatti-Ruka ja Helsinki vahvan 
etenemisen ja niiden merkittävyyden valmentautumisen ja kaksoisuramallin kehittymiselle.  
 
Suomisport: huippu-urheilun datastrategia ja huippu-urheilun tietojärjestelmä   
  
Hallitus kävi keskustelun liikunnan ja urheilun digitalisaation kehityksestä ja Olympiakomitean tuottaman 
SuomiSport-palvelun tilanteesta. Suomisport on koko urheiluyhteisön digitaalinen urheilupalvelu, jonka 
piiriin kuuluu tällä hetkellä jo 130 lajia ja lähes puoli miljoonaa käyttäjää.  
 
Osana Suomisportin kehitystä hallitus keskusteli huippu-urheilun datastrategiasta ja huippu-urheilun 
tietojärjestelmän kehittämisestä. Hallitus totesi tyytyväisenä Suomisportin etenevän 2018 päätetyn 
digistrategian mukaisesti: liittopalvelusta seurapalvelun kautta kohti huippu-urheilun tietojärjestelmän 
rakentamista. 
 
Strategian jalkauttaminen ja kevätkokous 17.6.2020 
  
Hallitus kuuli toimitusjohtaja Mikko Salosen päivityksen Olympiakomitean strategian jalkauttamiseen 
liittyvistä toimenpiteistä.  Lisäksi hallitus keskusteli kevätkokouksen järjestämisestä koronapandemian 
aiheuttamissa poikkeusoloissa. Hallitus vahvisti, että kokous pidetään 17.6. ”fyysisenä” kokoontumisena, 
johon on mahdollista liittyä mukaan myös etäyhteyden kautta niin että etänä voi osallistua keskusteluun, 
mutta päätöksentekoon osallistuvat vain paikan päällä olevat henkilöt valtakirjoilla. Hallitus kuitenkin 
toivoo, että mahdollisimman moni osallistuisi kokoukseen etänä ja antaisi virallisen kokousedustajan 
valtakirjan kokoukseen tulijalle. Koronapandemian aikaiset rajoitukset ja suositukset huomioidaan ja niitä 
noudatetaan kevätkokousjärjestelyissä. 
  
Olympiakomitean hallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.-22.8.2020. 
  
 Lisätietoja: Suomen Olympiakomitea, toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295. 
 
 
Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien nykyinen lista: 
Televisio- ja radiotoiminnasta (1245/2014) annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä on listattu ne 
tapahtumat, joiden katsotaan olevan Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä. Näitä tapahtumia ovat:  
1) Kansainvälisen olympiakomitean järjestämät kesä- ja talviolympialaiset;  
2) Kansainvälisen jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpailujen 
avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut;  
3) Euroopan jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen avaus-, 
puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut; 
4) Kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestämät miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut;  
5) Kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut;  
6) Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut;  
7) Euroopan yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut.  


