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Liikunnan kansallinen rahoitus on turvattava 
 

 
Tausta: vaikeat näkymät rahoituksessa – liikunnan ja urheilun edellytykset haastettuina 

- Liikuntaa rahoitetaan veikkausvoittovaroin (n. 150 milj.) ja yleisin budjettivaroin (n. 13 milj.). 

- Veikkauksen arvion mukaan vuonna 2021 tuloutus yleishyödyllisiin toimiin laskee noin 300 miljoonaa euroa. Liikunnan 
osalta tämä tarkoittaisi noin 40 miljoonaa euroa.  

- Liikunta on veikkausvoittovaroista riippuvaisin toimiala: noin 92 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan 
veikkausvoittovaroin. Noin 44 miljoonaa euroa kohdennetaan järjestöille. 

- Liikuntabudjetista noin 40 miljoonaa euroa on lakisääteisiä menoja: esimerkiksi kuntien liikunnan valtionosuuksien 
summa perustuu lakiin. Tämä loisi painetta leikata voimakkaasti esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tukea. 

- Hallitusohjelmassa on todettu tarve kompensoida tuloutuksen aleneminen edunsaajille.1 

- Hallitusohjelmassa todetaan myös tarve hillitä suomalaisten pelaamista toimiluvattomiin yhtiöihin. Tämä tilkitsisi 
tuloutuksen karkaamista suomalaisen rahapelijärjestelmän ulkopuolelle.2 Nykyisin toimiluvattomiin yhtiöihin pelataan 
eri arvioiden mukaan 200-350 miljoonaa euroa. 

 
Leikkauksen vaikutukset liikuntaan ja urheiluun olisivat vakavia: 

- Leikkaus toimisi hallitusohjelman ja liikuntapoliittisen selonteon tavoitteiden vastaisesti. Tavoitteena on lisätä liikettä ja 
kansalaisten fyysistä aktiivisuutta, samoin kuin liikunnan kansalaistoimintaa ja urheilumenestystä. 

- Olympiakomitean kyselyn mukaan keskisuurissa järjestöissä esimerkiksi 5 % leikkaus vastaa yhtä henkilötyövuotta 
vastaavaa säästötarvetta. Jos leikkaus olisi viidesosa julkisesta tuesta, siihen ei voitaisi sopeutua pääosassa järjestöjä 
ilman irtisanomisia. Muita tapoja mukautua leikkaukseen olisi lakkauttaa jokin toiminto, kuten liikuntatapahtuma tai 
lehti, vähentää aktiviteetteja ja heikentää tasaisesti toiminnan tasoa. 

- Kansallisten liikuntajärjestöjen, lajiliittojen ja aluejärjestöjen kautta heijastusvaikutus kentälle olisi vakava. 

 
Tilanteeseen on ratkaisuja: 

- Hallitusohjelmassa mainittu tuloutuksen alenemisen kompensaatio tulee toteuttaa vaalikauden aikana. 
Mahdollisuutena on alentaa arpajaisveroa, jolloin kompensaatio jakautuisi jakosuhdelain mukaisesti 
edunsaajatoimialojen kesken. 

- Parlamentaarinen näkymä budjetin avaamisesta: 2020-luvun aikajänteellä tarvitaan näkymä siitä, miten 
liikuntabudjettia kasvatetaan yleiskatteellisista varoista ja liikuntaa edistetään OKM:n lisäksi myös muiden olennaisten 
hallinnonalojen budjetein. Näkymä tulisi olla olemassa jo tällä vaalikaudella. Siirrettäväksi perusteltuja määrärahoja on 
yhteensä noin 90 miljoonan euron verran verrattaessa liikuntaa muihin vastaaviin toimialoihin.  

- Kanavointikyvyn vahvistaminen: suomalaisten rahapelaaminen tulisi kanavoida Veikkaukseen. Riittäisi, että ne, jotka 
joka tapauksessa pelaavat, pelaavat toimiluvalliseen yhtiöön. Veikkauksen markkinaosuus erityisesti verkkopeleissä 
laskee ja lähestyy 50 prosenttia. Toimiluvattomien yhtiöiden osuus kasvaa. Nämä yhtiöt eivät hillitse pelihaittoja eivätkä 
tulouta yleishyödyllisiin kohteisiin kuten Veikkaus. 

o Valtion käytettävissä olevia Veikkauksen kanavointikykyä vahvistavia toimia ovat esimerkiksi toimiluvattomien 
pelisivustojen avaamisen estäminen ja rahansiirtojen estäminen toimiluvattomille yhtiöille. Useissa EU-maissa 
näitä toimia on jo käytössä. 

o Arpajaislain uudistuksen yhteydessä lakiin tulisi lisätä maininta kansallisen rahapelijärjestelmän tehtävästä 
kanavoida pelaaminen toimiluvalliseen yhtiöön. 

- Lisäksi liikunnassa ja urheilussa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän yhteistyötä, uusia toimintatapoja ja synergian 
hyödyntämistä.3 

 
1  Hallitusohjelma, s. 174: ”Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta 

mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta. Kompensaatio voi tapahtua esimerkiksi niin, 
että siirretään kuntien liikunta- ja nuorisotoiminnan sekä teattereiden, museoiden ja orkesterien valtionosuuksia asteittain 
maksettavaksi budjettivaroista sekä palautetaan asteittain etsivän nuorisotyön rahoitusta nuorisotoimen momentille.” 
2 Hallitusohjelma, s. 81: ”Arpajaislain vastaiseen markkinointiin puututaan tehokkaasti. Selvitetään keinoja rajoittaa 
pelaamista yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden sivustoille.” 
3 Esimerkiksi eri urheilulajeille yhteinen SuomiSport -palvelu on hyvä lähtökohta. Sen kautta voi mm. ilmoittautua tapahtumiin, 
maksaa jäsen- ja lisenssimaksuja ja seurata sekä hallinnoida omaan harrastamiseen liittyviä tietojaan. Sen sijaan, että jokainen liitto 
kehittelee omaa palveluaan, Olympiakomitean johdolla on kehitetty yhteinen alusta, johon kaikki lajiliitot voivat tulla mukaan. 


