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9.30 Aloitus, tervetuloa 

9.40 EU-politiikan ajankohtaiset OKM:n 
näkökulmasta – Heidi Sulander, OKM

Tervetuloa!
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10.10 Ajankohtaiset Euroopan 
Olympiakomitean EU- toimiston näkökulmasta 
– Heidi Pekkola, EOC:n EU-toimisto

10.45 Ajankohtaiset järjestöjen näkökulmasta 
– Timo hämäläinen, PLU ja aluejärjestöt & 
Ilmari Nalbantoglu, OK
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EU-
aamukahvit 
30.9.2020



Neuvostossa tapahtuu

• Saksan pj-kausi poikkeusoloissa

– EU:n urheilun neljäs työsuunnitelma

• 1.1.2021 – 30.6.2024 (alustava)

• Kolmen pilarin malli: arvot/integriteetti, urheilun sosioekonominen 

ja ympäristöllinen ulottuvuus, osallistuminen ja terveelliset 

elämäntavat

• Toimintamalleina asiantuntijatyöryhmät, jäsenvaltioiden ryhmät, 
teemakokoukset (clusterit), seminaarit/konferenssit, tutkimukset ja 

selvitykset

• Suomen kanta EU32-jaostossa lokakuun alkupuolella
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Neuvostossa jatketaan

• Poikkihallinnollinen yhteistyö liikunnan edistämisestä

– Päätelmät joissa toimenpide-ehdotuksia jäsenvaltioille, komissiolle ja 
urheilujärjestöille

• Antidoping-yhteistyö

– Vain EU:n toimivaltaan kuuluvilta osin (tietosuoja, ihmisoikeudet)

• Ministerineuvosto 1.12.2020
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Edelleen neuvostossa mutta vähän myös 
Euroopan parlamentin tontilla

• Erasmus+ -ohjelmavalmistelut (2021-2027)

– Kestohitti jo vuodesta 2018, tavoitteena 
valmis paketti tämän vuoden aikana

– Sisältöneuvottelut (trilogit) EP:n kanssa 
syksystä 2019 alkaen 

– Budjettipäätös kesällä 2020 Eurooppa-
neuvostolta 21,208 mrd €, josta urheilun 

osuus 1,8 - 2 % eli noin 400 milj. 

(neuvottelut kesken)
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Vielä ohjelmaneuvotteluista

• Erasmus+ urheilun sisältö säilymässä pääasiassa samana eli 
kumppanuushankkeet ja urheilutapahtumien rahoitus jatkunee

• Uutuuksina: 

– liikkuvuus urheiluammattilaisille ja vapaaehtoisille (staff) 

– yhteistyö kolmansien maiden kanssa

• Solidaarisuusjoukot edelleen mahdollistamassa jäsenvaltioiden välisen 

vapaaehtoistyön 

• Kansallisesti Opetushallitus /Terhi Liintola OKM:n tiedotus- ja 

opastuspisteenä ohjelma-asioissa
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Komission kuulumisia

• Uusi komissaari Mariya Gabriel aloittanut 11/2019 
urheiluasioista vastaavana komissaarina, salkussa 

myös innovaatiot, tutkimus, kulttuuri, koulutus ja 

nuoriso

• Urheiluyksikössä päällikkönä jatkaa Yves Le
Lostecque, uutena jäsenvaltioiden yhteyshenkilönä 

virolainen Kairis Ulp

• #BeInclusive –palkintojen jako 1.12.2020 

• Erasmuksen ensivuoden hakuaikataulu vielä auki

• Lisää: https://ec.europa.eu/sport/
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Heidi Pekkola, EOC:n EU-toimisto

Ajankohtaista 
EOC:n toimiston 
näkökulmasta



EU-aamukahvit

30.9.2020

Deputy Director Heidi Pekkola

EOC EU Office



Agenda

Erasmus+

EOC EU -toimisto

Muut politiikan alat

Mitä me teemme?

EU, IOC & EOCTulevat rahoitusohjelmat

Uusi työsuunnitelma – EOC EU –

toimiston & partnereiden kanta



EOC EU –toimiston partnerit

EU, IOC & EOC



Mitä me teemme?



Mitä me teemme?

Lobbaus –“Approaching the right people at the right time with the right topic”



Mitä me teemme?

Projects

Information

Seminars



Uusi urheilun työsuunnitelma 2021-2024

EOC EU –toimiston ja partnereiden

kanta



Keskeiset suositukset

Keskittyminen todellisiin haasteisiin

Urheiluliikkeen mukaanottaminen

Urheilun valtavirtaistaminen muille politiikan aloille

1

2

3

4 Tehokkaat työtavat

5 Uusia aiheita agendalle



Ehdotetut uudet aiheet

Eurooppalaisen urheilumallin

turvaaminen

Kestävä kehitys ja ympäristö

Urheilun infra ja liikuntapaikat

Urheilun/(Olympia-) arvot osana

“Eurooppalaista elämäntapaa” 

(European Way of life)

Covid-19 kriisistä selviytyminen



Aikaisempien aiheiden jatkuvuus

• Turvallinen urheilu ja 

häirinnän, hyväksikäytön ja 

väkivallan vastainen taistelu

• Hyvä hallinto

• Sukupuolten välinen tasa-

arvo

• Koheesiopolitiikka

• Ruohonjuuritason

rahoituksen

turvaaminen

• Satelliittitilinpito

(Satellite accounts)

• Ruohonjuuritason urheilu

ja sen yhteiskunnallinen

merkitys

• Urheilun vapaaehtoisuus

• Sosiaalinen inkluusio

urheilussa ja urheilun

kautta

INTEGRITY ECONOMIC DIMENSION SPORT AND SOCIETY



Kannanoton allekirjoittajat



Tulevat rahoitusohjelmat - kannat
Erasmus+

➢ 2% Erasmuksen budjetista urheilulle

• ~ EUR 420.000.000

➢ Liikkuvuus uutena elementtinä hyvä

➢ Tuen projekteille ja tapahtumille tulee pysyä
vähintään samalla tasolla

➢ Erikokoisten tapahtumien (pienet vs isot) 

rahoittaminen olisi hyvä

Rakennerahastot (EAKR & ESR+) sekä

EU4Health

➢ Urheilu/liikunta on tärkeä työkalu alueellisessa

kehityksessä, sosiaalisessa koheesiossa ja

terveyden edistämisessä

➢ Urheilun/liikunnan lisääminen ohjelmien
asetukseen eksplisiittisesti

Recovery and Resilience Facility (elpymis-

ja palautumistukiväline)

➢ Urheilun/liikunnan lisääminen ohjelmien

asetukseen

➢ COVID-19 uhkaa liikunnan ja urheilun luomia

työpaikkoja

• Position Paper

https://www.euoffice.eurolympic.org/files/position_paper_COVID-19%20final_revision.pdf


Muut EU:n politiikan alat (välillinen)

SportEU:n
kilpailupolitiikka

Tasa-arvo

Green Deal –
Kestävä kehitys

Tietosuoja

Ihmisoikeudet

koronavirus



EU:n kilpailupolitiikka ja eurooppalainen urheilumalli

Mikä taho voi järjestää

kilpailuja/urheilutapahtumia?

Yksittäisten urheilijoiden

oikeudet vs. kollektiivinen

urheilun kehitys



• Kaksi hollantilaista pikaluistelijaa halusi kilpailla kolmannen 

osapuolen järjestämässä kilpailussa, jolla ei ISU:n järjestämislupaa

• ISU oli huolissaan kilpailun integriteetistä ja turvallisuudesta ja 

uhkasi rangaista luistelijoita osallistumisesta

• Euroopan komissio päätti, että nämä "kelpoisuussäännöt rajoittavat 

sellaisten urheilijoiden kaupallista vapautta, jotka eivät saa 

osallistua itsenäisiin luistelutapahtumiin”

• Tapaus käsittelyssä EU-tuomioistuimessa

joulukuu

2017 -

Muutama esimerkkitapaus

• Norjalainen alppihiihtäjä Henrik Kristoffersen ei saanut käyttää 

varusteissaan henkilökohtaista sponsoriaan, joka oli eri kuin 

Norjan hiihtoliiton sponsori

• Haastoi Norjan hiihtoliiton

• Liitto lopulta voitti perustellen, että heidän 

sponsorisopimuksestaan saadut tulot ovat tarpeen koko urheilun 

kehityksen tukemiseksi

toukokuu 2019

• Molemmat järjestöt järjestävät omia kilpailujaan - FIBA järjestää 

maajoukkueiden karsinnat - EuroLeague Euroliigaa

• Kilpailukalenteria koskeva kiista

• Suuri vaikutus maajoukkueen "vahvuuteen" riippuen siitä, ketkä 

pelaajista ovat "käytettävissä"

Ongoing



Mitä tarkoittaa eurooppalaiselle urheilumallille?

Rajoitusten tulee:
1. pyrkiä oikeutettuun

urheilutavoitteeseen

2. olla luontaisia urheilun 

toiminnalle

3. oltava oikeasuhteisia ja 

rajoitettu siihen, mikä on 

välttämätöntä

Kaupalliset
intressit

Integriteetti, terveys, 
turvallisuus, 

osallistuminen, 
rekrytoiminen, 

urheilulajin kehitys

Urheilun erityispiirteiden määrittäminen tärkeää!



Green Deal



Urheilu ja Green Deal

Mikromuovit ja tekonurmikentät

Vaihtoehdot? Siirtymäaika?

Esimerkkejä

Lyijykielto - ampumaurheilu

Suksivoiteet ja fluorirajoitus



Covid-19 - vaikutus urheiluun

Urheilusektorin
taloudellinen

kriisi

Tapahtumien
peruutukset, 

social 
distancing, 

etc.

Covid-19 
toimenpiteet

Miten selvitä kriisistä?

Elvytyspaketti ja siitä mahdollisesti tukea

liikunnalle?



Urheilu ja Covid-19

Esimerkki

Urheilu ja matkustusrajoitukset

Jäsenvaltioiden

rajoitukset

matkustukselle

pandemian myötä

Koskee tietysti

myös urheilijoita ja 

urheilukilpailuja

Komissio julkaisi

ehdotuksen yhteisistä

säännöistä koskien esim. 

testausta ja 

matkustamista. Sisältää

muutamia poikkeuksia.

Millä ehdoilla urheilijat voivat matkustaa?



Keskustelu

Kysymyksiä?



EOC EU Office

Avenue de Cortenbergh 71

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 73803 20

Fax: +32 2 73803 27

info@euoffice.eurolympic.org

www.euoffice.eurolympic.org
@EOCEUOffice

Heidi Pekkola

pekkola@euoffice.eurolympic.org

@h_pekkola

mailto:info@euoffice.eurolympic.org
http://www.euoffice.eurolympic.org/
mailto:pekkola@euoffice.eurolympic.org


Timo Hämäläinen & Ilmari Nalbantoglu

Liikunnan aluejärjestöt ja OK

EU-asiat 
suomalaisten 
liikuntajärjestöjen 
näkökulmasta



Olennaisia asiasanoja

- Vuoteen 2022 valmistautuminen sekä liikuntaväen viestit 
rakennerahastovalmistelussa

- Valtakunnallisten ESR-ohjelmien valmistelun tilanne

- Leader-ohjelmien (Maaseutuohjelman) valmisteluaikataulut
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#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

EU-aamukahvit
30.9.2029 HELSINKI

#YhdessäEnemmän
#Olympiakomitea
#OKM



#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

VUOSINA 2014-2016 LAAJA-
ALAISESTI LIIKUNTAA KEHITTÄVIÄ 
EU-hankkeita rahoitettiin yli 57M€:lla
kansallisista EU-rahoituksista, ja 
trendi on jatkunut varmasti…



#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

Valtakunnalliset ESR-ohjelmat, valmistelu alkaa

• Kun kansallinen rakennerahasto-ohjelma on löytänyt muotonsa, käynnistynee 
mm. OKM:n valtakunnallisten ESR-ohjelmien rakentaminen syksyllä 2020

• Tällä ohjelmakaudella liikuntaväki ei ole ollut aktiivinen hakijataho 
(SPL positiivinen poikkeus)

• Tarkoitus on pyrkiä siihen, että tulevissa valtakunnallisissa ESR-ohjelmissa olisi 
liikuntaväelle riittävästi ”porkkanoita” hakemiselle

• Koetamme pitää teitä ajan tasalla valmisteluista



#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

Leader-ryhmien ohjelmien valmistelu uudelle 
EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027

• Leader-rahoitus on ollut paikallistason isoin 
rahoituslähde maaseutumaisilla alueilla v.2014-2020



#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

Leader-ryhmien valmisteluprosessihaarukointia
• Leader-ryhmien hallinnoinnista vastaa Maa- ja 

metsätalousministeriö (MMM): alustavia tietoja

• Leader-ryhmille on tulossa siirtymäkaudelle rahoitusta (v. 2021 ja 
todennäköisesti myös v. 2022) 

• Toimintaryhmät jättävät hakemuksen MMM:ään lokakuun loppuun 
mennessä ja rahat pitäisi olla käytössä/haettavissa huhtikuussa 2021

• Hankkeita kannattaa siis jo valmistella, että niitä sitten on haettavissa, 
kun siirtymäkauden varat tulevat, sillä niiden käyttöaika on 
lyhyt. Rahaa on tiettävästi tulossa ihan ok määrä.

• Monissa tapauksissa kannattaa aktivoida omia toimijoita paikallistasolla 
mukaan LEADER-toimintaan, esim. hallituksiin, työryhmiin jne. 



#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

EU SPORT –PALVELUT APUNANNE
• Tiedätkö tarkasti, minkä verran lajinne 

seurat/yhdistykset ovat hyödyntäneet EU-
rahoituksia esim. vuodesta 2007 lähtien? 

• Tiedätkö, millaisia kehitysmahdollisuuksia vielä 
tällä ohjelmakaudella on olemassa seuroillenne 
tai liitollenne?

• Miten valmistautua tulevaan ohjelmakauteen?



#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

EU SPORT –PALVELUT APUNANNE
• Kevytkonsultointi puhelimella tai spostilla ilmaiseksi

• timo.hamalainen@plu.fi tai 050 585 0461

• Kohtaava konsultointi, raportit, nettisivuaineisto jne.

• Räätälöity koulutus/infot jne.

mailto:Timo.hamalainen@plu.fi


#liikunnanaluejärjestötwww.liikunnanaluejarjestot.fi

KIITOS!

#YhdessäEnemmän
#Olympiakomitea
#OKM



Kiitos!
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