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Suomen Olympiakomitean lausunto arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
VIITE: HE 218/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
annetun
hallituksen
esityksen
(HE
145/2021
vp)
täydentämisestä.
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+218/2021

1 Veron alentaminen mahdollistaa liikuntaleikkausten perumisen
Arpajaisveron väliaikainen alentaminen mahdollistaa liikuntaan vuodelle 2022 kohdistettujen leikkausten
perumisen.
Rahapelitoiminnan tuotot ovat alentuneet. Hallitus päätti tästä syystä leikata liikuntabudjetista noin 20
miljoonaa euroa vuonna 2022 (määräaikaiset määrärahat pois lukien noin 12 miljoonalla). Päätös tehtiin
ensin kehysriihessä ja sitten budjettiriihessä. Täydentävässä budjetissa hallitus päättää perua kaikki
rahapelitoiminnoilla rahoitettujen toimintojen leikkaukset – myös liikunnan leikkaukset.
Veron alentaminen kasvattaa rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettaviin toimintoihin käytettävissä olevaa
rahamäärää. Leikkauksia perutaan myös suoraan yleisistä budjettivaroista. Liikunnassa palautettavilla
määrärahoilla pystytään turvaamaan erityisesti liikuntapaikkarakentamista ja kansalaistoiminta.
Hallituksen ratkaisu koskee vain vuotta 2022. Vuosi 2023 on liikunnan rahoituksen osalta auki. Vuoden 2023
rahoitus tulee turvata myös – leikkaukset eivät ole vuonna 2023 yhtään perustellumpia. Ei ole
yhteiskunnallista syytä liikunnan rahoituksen vähentämiseen – sitä tulisi lisätä toipumiseksi korona-kriisistä.

2 Liikunnan rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä
Liikunnan rahoitukseen tulee saada tuleville vuosille ennakoitavuutta ja vakautta. Jatkossa liikunnan rahoitus
ei voi olla riippuvainen vain rahapelitoiminnan tuotoista.
Liikunnan yhteiskunnallista merkitystä kuvaa, että UKK-instituutin raportin (2018) 1 mukaan
liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat vähintään 3,2 miljardia euroa.
Liikunnan ja urheilun pitkäjänteinen rahoittaminen on tärkeää seuraavista syistä:
•

1

Terveys, hyvinvointi, toimintakyky: liikunnan hyödyt ovat kiistattomia yksilölle, yhteisöille ja
yhteiskunnalle. Liikuntaa ei voida ohittaa ennaltaehkäistessä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia,
sydän- ja verisuonitauteja, muistisairauksia, diabetesta ja suurelta osin mielenterveysongelmia.

Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen
kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018. Viitattu
21.11.2021: https://ukkinstituutti.fi/tutkimukset-ja-hankkeet/liikuntatutkimus-suomessa/liikkumattomuudenkustannukset-suomessa/

•

Elämykset, inspiraatio ja kiinnittyminen itseä suurempaan tarinaan: erityisesti kilpa- ja huippu-urheilu
tarjoavat suomalaisille merkityksellisellä tavalla kaikkia näitä. Kuvaavaa on, että ¾ suomalaisesta pitää
suomalaisten kansainvälistä huippu-urheilumenestystä tärkeänä.

•

Tuottavuus ja työurien kesto: liikunta pidentää alusta, keskeltä ja lopusta työuria. Lisäksi tutkimukset
kertovat liikunnan myönteisestä vaikutuksesta tuottavuuteen.

•

Yhteiskunnan taloudellinen kestävyys: liikunta purkaa kestävyysvajetta 2 pidentäessään työuria ja
tuottavuutta sekä alentaessaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

•

Itsensä toteuttaminen, mielekäs tekeminen ja sekä kasvu ja kehittyminen yksilönä.

•

Sosiaalisuus ja kansalaistaitojen oppiminen: liikunta on Suomen suurin kansanliike – mukana on eri
tavoin noin 1,8 miljoonaa ihmistä.
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