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Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa:  
 
Olympiakomitea on ollut mukana OKM:n koordinoimassa rakennerahastokumppanuusryhmässä tuomassa 
esille liikuntasektorin näkökulmaa. Olympiakomitea kiittää mahdollisuudesta osallistua valmisteluun 
kumppanuusryhmässä. 
 
Tavoitteenamme on ollut varmistaa, että rakenteilla oleva ohjelma mahdollistaisi myös liikuntajärjestöille ja 
muille kolmannen sektoreiden toimijoille järkevien, ohjelman mukaisten kehityshankkeiden hakemisen ja 
hallinnoimisen. Käytännössä olemme siis yrittäneet painottaa, ettei ohjelmatekstissä olevilla kirjauksilla 
(esim. kohderyhmä, koodit) estettäisi tarkoituksenmukaisten kehityshankkeiden hakemista.  
 
Olympiakomitea pitää hyvänä, että ns. kolmannen sektorin näkökulmaa on nostettu esille monessa 
toimintalinjassa yhtenä kohderyhmänä ja mahdollisena edunsaajana. Toisaalta liikunta yhtenä kolmannen 
sektorin osa-alueena voisi kuitenkin olla vielä erikseen nostettuna useassa muussakin toimintalinjassa tai 
erityistavoitteessa.  
 
Liikunnalla on merkittävä vaikutus kansalaisten hyvinvointiin, ja liikunnan edistäminen on 
tulevaisuusinvestointi, joka tulisi huomioida laajasti kaikilla politiikan osa-alueilla. Toivomme, että tämä 
näkökulma huomioidaan ohjelman jatkovalmistelussa ja liikunta nostetaan mukaan laajemmin ohjelman 
tavoitteisiin ja toimintalinjoihin. 
 
Lisäksi kiinnitämme ohjelmaehdotuksessa huomiota seuraaviin kohtiin: 
 
Erityistavoite 2.1.2.  
Toivomme, että myös järjestäytyneen liikunnan digitaaliset kehityshankkeet mahtuvat annettuun 
ohjelmaraamiin. Tämä tulisi varmistaa jatkovalmistelussa. 
 
ESR-toimintalinja 4 
Toivomme, että koko lukua koskevissa erityistavoitteissa olisi mukana koodi 107 (Toimenpiteet, joilla 
edistetään terveyttä ja asianmukaista työympäristöä ja puututaan terveysriskeihin, myös edistämällä 
liikuntaa). Koodihan on näkyvillä myös erityistavoite 2.4.2. -kohdassa (ET 4.1.6). 
 
ESR-toimintalinja 5 
Liikunta on mainittu yhtenä keinona (erityistavoitteen pääasiallinen sisältö) tukea erityistä tukea tarvitsevia 
lapsia ja nuoria. Koodia 107 ei kuitenkaan ole nostettu esille, joten toivomme sen lisäämistä. 
 
Lopuksi toivomme, että Olympiakomitea voisi olla valtakunnallisten ESR-ohjelmien valmistelussa mukana 
tuomassa liikuntapuolen käytännön toimijoiden näkökulmaa.  
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Viime ohjelmakaudella 2014-2020 liikuntajärjestönäkökulma ei toteutunut valtakunnallisissa ESR-
ohjelmissa mielestämme aivan parhaalla tavalla. Tämä johti siihen, että vain yksi liikuntajärjestö haki 
valtakunnallista ESR-hanketta hallinnoitavakseen - ja sekin vain yhden hankkeen verran. On hyvä tunnistaa, 
että kyse ei ollut tiedotusongelmasta, vaan valtakunnallisten ohjelmien rakenteesta/ohjelmien sisällöstä. 
Tässä oli iso ero verrattuna edelliseen ohjelmakauteen (2007-2013), jolloin liikuntajärjestöjä oli useita 
hallinnoimassa valtakunnallisia ESR-hankkeita. 
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