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Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa: 

1. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana? 

[] Ei muutoksia nykyiseen järjestelmään 

[] Välitön siirtyminen yleisiin budjettivaroihin 

[] Kokonaisuudistus 

[] Osittaisuudistus 

[X] Muu, mikä? 

2. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon 

Suomen Olympiakomitea ja liikunta- ja urheiluyhteisö näkevät, että liikunnan ja urheilun valtion rahoitus on 
turvattava vähintään nykytasolla. Olympiakomitea ei ota kantaa eri mallien välillä, vaan edellyttää, että 
liikunnan ja urheilun rahoitus tulee taata riippumatta rahapelijärjestelmän kehitysaskeleista.  

Liikunnalla on valtava yhteiskunnallinen merkitys ja vahva yhteiskunnallinen perustelu. Myönteiset 
vaikutukset yksilöille ja yhteiskunnalle ovat kiistattomat. Koronakriisin myötä liikunnan ja urheilun 
yhteiskunnallinen merkitys on vielä vahvistunut. Koronakriisin jälkihoidossa tarvitaan paljon panostuksia 
fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin kriisin aiheuttamien negatiivisten vaikutuksien torjumiseksi.  

Olympiakomitean mukaan liikunnan rahoitusta on uudistettava pitkäjänteisesti siten, että rahoitukseen 
saadaan tuleville vuosille ennakoitavuutta ja vakautta. Jatkossa liikunnan rahoitus ei voi olla riippuvainen vain 
rahapelitoiminnan tuotoista.  

Valmistelussa on huomioitava, että Liikasen raportissa esitetyt vaihtoehdot vaativat pitkää, mahdollisesti 
useita vuosia kestävää lainsäädäntötyötä. Olympiakomitea edellyttää, että seuraavien vuosien 
liikuntabudjetin turvaamiseksi on tehtävä välittömiä toimenpiteitä. Osa liikuntabudjetin eristä voitaisiin 
esimerkiksi siirtää yleiskatteellisuuden piiriin. Siirtämiseen soveltuvia eriä ovat mm. valtionosuudet kunnille 
ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä liikuntapaikkarakentamisen avustaminen.  

Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että toimialojen rahoitusasema vaihtelee huomattavasti. 
Liikunta on rahapelitoiminnan tuotoista kaikista riippuvaisin toimiala: yli 90 % valtion liikuntamäärärahoista 
katetaan rahapelituotoista, joten niiden vähentyminen iskee voimakkaimmin juuri liikuntabudjettiin. 

Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike, johon kuuluu kymmenen tuhannen seuran kautta yli 
miljoona jäsentä. Olympiakomitea muistuttaa, että mikäli uudistuksen myötä liikuntabudjetti kaventuisi, 
tästä kärsisivät epäoikeudenmukaisesti liikunnan ja urheilun harrastajat sekä sen parissa työskentelevät, 
jotka eivät ole voineet vaikuttaa heikentyneeseen rahapelituottojen tilanteeseen. Muihin toimialoihin 
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verrattuna liikuntabudjetti on pieni, mutta sen pienellä panoksella torjutaan kuitenkin hyvin laajaa 
yhteiskunnallista haastetta, minkä arvo on muistettava rahoituspäätöksiä valmisteltaessa. 
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