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Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto liittyen tartuntatautilain muuttamiseen

Viite: sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 11.9.2020

Suomen Olympiakomitea ja allekirjoittaneet järjestöt lausuvat otsikkoasiassa seuraavaa.

Urheilun talouden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koronapandemian vaikutukset minimoidaan ja
toiminta pystytään nostamaan volyymiltaan koronaa edeltävälle tasolle. Korona lamautti keväällä 2020
käytännössä suurimman osan seurojen ja lajiliittojen toiminnasta. Toiminnan keskeytyminen ja siitä
aiheutuneet tulonmenetykset yhdistettynä valtiontalouden ja rahapelitoiminnan tuottojen pienenemiseen
asettavat isoja vaikeuksia urheilujärjestöjen toiminnalle.
Urheilutoimintaa ei pidä rajoittaa enempää kuin vastuullisen tapahtumajärjestämisen kannalta on
välttämätöntä. Viranomaisten asettamista rajoituksista aiheutuvat taloudelliset tappiot urheilulle tulee
korvata, aivan kuten tehtiin muun muassa ravintoloiden osalta. Tapahtumien järjestäminen on osalle
urheilujärjestöistä merkittävä varainhankinnan muoto ja mahdollistaa seuran tai lajiliiton hallinnoiman lajin
kehittämistä. Toisaalta osalle järjestöistä, joiden tapahtumat toimivat normaalioloissa nollatuloksella,
tapahtuman järjestäminen korona-aikana on yksinomaan tappiollista. Koronarajoitukset ovat lisänneet
tapahtumien järjestämiskuluja. Korvauksen saajan juridisella muodolla tai yleishyödyllisyydellä ei tulisi olla
merkitystä korvausta maksettaessa.
Urheiluliike on onnistunut hyvin yleisötapahtumien järjestämisessä kesäkuulta tähän saakka. Suosituksia
hygieniasta ja turvaväleistä on noudatettu esimerkillisesti ja myös vapaehtoisesti on tehty ehkäisytoimia,
jotka eivät olisi olleet edes täysin välttämättömiä. Urheilun yleisötapahtumat eivät ole olleet koronalinkoja.
Nykyisiä rajoituksia voitaisiin lieventää liittyen niihin yleisötapahtumiin, joissa ei ole havaittu merkittäviä
altistuksia – esimerkiksi urheilutapahtumiin. Jos tilanne muuttuu merkittävästi, voidaan aiemmin voimassa
olleisiin rajoituksiin palata. Tämä olisi perusteltua tällä hetkellä, kun tilastojen mukaan tehohoidossa olevien
potilaiden ja covid 19 -tautiin kuolleiden määrä on selvästi vähäisempi kuin keväällä. Viranomaisten kanssa
voitaisiin toimialakohtaisesti sopia hyvistä käytänteistä, jotka tapahtuman järjestäjä sitoutuu ottamaan
käyttöön.
Lisäksi tulisi olla mahdollista poiketa rajoituksista, jos esimerkiksi yleisöltä pystytään tarkistamaan tuore
negatiivinen koronatestitulos. Tämä saattaisi olla mahdollista testimäärien lisääntyessä ja
testaustekniikoiden kehittyessä ja toivon mukaan myös halventuessa. Maskien käyttö yhdistettynä
testitulosten tarkastamisella mahdollistaisivat suuremmat yleisömäärät.
Turvavälisuosituksen mahdollinen kasvattaminen kahteen metriin hankaloittaa yleisötapahtumien
järjestämistä.
Rajoitusten asettamisen tarkasteluvälin pidentäminen nykyisestä kuukaudesta edesauttaa urheilujärjestöjen
pidemmän aikavälin suunnittelua.
Lausunnonantajat katsovat, että kansainvälisen tason ulkomaisten urheilijoiden ja joukkueiden
matkustamista Suomeen sekä suomalaisten matkustamista ja paluuta Suomeen tulee helpottaa ottaen
huomioon urheilun erityispiirteet kuten kilpailutoiminnan luonne, kilpailujen- ja sarjojen keskeytymättömyys

jne. Urheilun itseis- ja viihdearvo ovat tärkeitä kansalaisille koronan runtelemina aikoina. Urheilijoiden
turvallinen liikkuvuus on riittävillä varotoimilla varmistettavissa.
Mikäli tautitilanne ei mahdollista missään tapauksessa yleisön ottamista tapahtumiin, niin kilpailuiden
läpivieminen ja otteluiden pelaaminen pitäisi kuitenkin olla mahdollista. Tässä tapauksessa urheilijat,
pelaajat, joukkueiden taustahenkilöt, toimitsijat ja muu tapahtumaan liittyvä henkilökunta tulisi olla
mahdollista rajata pois kokoontumisrajoitusten piiristä. Tämä on oleellista kilpailuiden ja sarjojen kannalta ja
samalla lajilittojen ja seurojen talouden kannalta. Tämä varmistaisi muun muassa sen, että TV- ja
yhteistyökumppanituloja ei tarvitsisi lähtökohtaisesti maksaa takaisin.
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