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Olympiakomitean kysely varsinaisille jäsenille

• Koronakysely tehtiin kolmannen kerran Olympiakomitean 89 varsinaiselle jäsenelle: 
• 1. kysely kesällä 2020: kysyttiin vaikutuksia kevään ajanjaksolta 3-5/2020 (3 kuukautta)
• 2. kysely syksyllä 2020: kysyttiin vaikutuksia kesän ajanjaksolta 6-9/2020 (4 kuukautta)
• 3. kysely keväällä 2021: kysyttiin vaikutuksia talven ajanjaksolta 1-3/2021 (3 kuukautta) 

• Lisäksi verrattiin vuoden 2020 talous- ja lisenssitietoja vuoteen 2019 

• Jäsenkyselyn vastausaika oli 31.3-12.4.2021

• Vastaajia oli 69 eli vastausprosentti oli 78%
• 1. kysely 70 %
• 2. kysely 64%

HUOM! Aineisto ei kata koko liikuntajärjestökenttää. Pois jää pieniä lajiliittoja (kumppanijäseniä) ja osa liikuntaa edistävistä järjestöistä (esimerkiksi Olympiakomitea ja liikunnan 
aluejärjestöt). Erillinen seurakysely toteutetaan huhti-kesäkuussa 2021.



Kokonaistuotot ja –menot 
2020 vs. 2019



Vastanneiden varsinaisten jäsenten kokonaistuotot ja -menot 2019 ja 2020

• Kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 12,7 miljoonaa 
euroa pienemmät (-10%) kuin vuonna 2019.

• Kokonaismenot pienenivät vuodesta 2019 vuoteen 
2020 11,9 miljoonaa euroa (-9%).

• Tulojen ja menojen tiputus vuositasolla oli noin 
10%. 

• Tilikauden tuotoissa on sisällä lajiliittojen saamat 
koronatuet (OKM noin 4 miljoonaa euroa).

• Tuloksien vaihteluväli oli -400 000 euroa ja + 600 
000 euroa.

• Säästöjä tuli erityisesti ulkomaisen kilpailutoiminnan 
vähenemisen myötä. 

• Omien tapahtuminen peruuntumisen myötä hävisi 
paljon tuloja, mutta myös menoja. Talouden 
sopeuttaminen näyttää onnistuneen vuoden 
jälkipuoliskolla.
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Lisenssin tai vastaavan 
lunastaneiden määrä 2019 vs. 2020



Vastanneiden varsinaisten jäsenten lisenssin tai vastaavan lunastaneiden 
määrät 2019 ja 2020

• Vuonna 2020 hankittiin 50 000 lisenssiä tai 
vastaavaa vähemmän kuin vuonna 2019. Tiputus on 
noin 5%. 

• Yli 18-vuotiaiden osalta vähenemää on 23 000 eli 
3% ja alle 18-vuotiaiden osalta 27 000 eli 8%. 

• Lajien väliset erot ovat suuret, koska on lajeja, joissa 
määrät myös lisääntyivät. 

• Lisenssimäärien muutoksen hajonta oli suuri: 
suurimmat lajikohtaiset pudotukset yli 30% ja suurin 
kasvu lähes 6%. Esimerkiksi jalkapallossa pudotus oli 
-6,3% ja golfissa kasvu +5,6%.

• Kaikkiaan ilmoitettiin 1,16 miljoonasta lisenssistä tai 
vastaavasta.
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Varsinaisten jäsenten lisenssin tai vastaavan lunastaneiden määrät 3/2021

• Alkuvuoden 2021 aikana lisenssin tai vastaavan 
lunastaneiden määrä on jatkanut laskuaan.

• Verrattaessa tilannetta maaliskuun lopussa 2021 
tilanteeseen maaliskuun lopussa 2020:

• Yli 18-vuotiaissa vähenemä on 6%
• Alle 18-vuotiaissa vähenemä on 14%
• Kokonaislasku -8%
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Tilannekuvat vaikutuksista kevät 
2020, kesä 2020 vs. talvi 2021



Vastanneiden varsinaisten jäsenten tilannekuvat vaikutuksista

Olympiakomitean varsinaisten jäsenten arvioimat koronapandemian vaikutukset toiminnan eri osa-alueisiin keväällä 2020 (3-5/2020), kesällä 2020  (6-9/2020) ja talvella 2021 (1-3/2021).
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Olympiakomitean varsinaisten jäsenten arvioimat koronapandemian vaikutukset toiminnan eri osa-alueisiin keväällä 2020 (3-5/2020), kesällä 2020  (6-9/2020) ja talvella 2021 (1-3/2021).
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Olympiakomitean varsinaisten jäsenten arvioimat koronapandemian vaikutukset toiminnan eri osa-alueisiin keväällä 2020 (3-5/2020), kesällä 2020  (6-9/2020) ja talvella 2021 (1-3/2021).



Mitä tukitoimia jäsenjärjestöille tarjottiin?

Olympiakomitean varsinaisten jäsenten tukitoimet jäsenseuroilleen talvella 2021 (1-3).



Mitä sopeuttamistoimia talvella 2021 tehtiin?

Olympiakomitean varsinaisten jäsenten talvella 2021 (1-3) toteuttamat sopeuttamistoimenpiteet.



Yhteenveto 

• Jäsenet selvisivät talouden näkökulmasta kohtuudella vuodesta 2020:
• Toimintaa sopeutettiin voimakkaasti vuoden edetessä, mikä ilmeni jo aiemmissa kyselyissä
• Kuluja on siirtynyt tulevaisuuteen, mutta tulot eivät ole siirtyneet samassa suhteessa
• OKM:n koronatuella oli huomattava merkitys ja lisätukea tarvitaan vuonna 2021

• Alkuvuosi 2021 on ollut vaikea, vaikka vuoden 2021 taloussuunnittelussa korona on jo huomioitu.

• Jäsenten suurin huoli kohdistuu kuitenkin seuroihin. Seuroissa taloudelliset haasteet ovat jäsenjärjestöjä 
huomattavasti suuremmat. 

• Kilpailutoiminnan osalta on optimismia, kunhan kilpailuja päästäisiin taas järjestämään.

• Lapset ja nuoret ovat suurin huolenaihe – tulevatko lapset mukaan ja palaavatko nuoret toimintaan? Aikuisissa 
havaittavissa kuuliaista lisenssien lunastamista, vaikka toimintaa ei ole ollut, mutta lapsissa ja nuorissa 
huomattavan iso pudotus lisenssimäärissä.

• Olympiakomitea ja lajiliitot toteuttavat huhti-toukokuussa kyselyn jäsenseuroille, mikä tarkentaa tilannekuvaa.




