Hallitustiedote 15.12.2017

Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tavoiteasiakirja allekirjoitettiin
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 14.12.2017 Olympiakomitean ja opetus- ja
kulttuuriministeriön yhdessä valmisteleman tavoiteasiakirjan keskeisiä sisältöjä sekä liikuntapoliittisen
selonteon valmistelun tämänhetkistä vaihetta.
Ajankohtaisia aiheita olivat lisäksi valmistautuminen PyeongChangin talviolympialaisiin,
olympiamenestyksestä maksettavien bonuksien päättäminen, huippu-urheiluyksikön määräaikaiset
työsuhteet sekä Olympiakomitean jäsenen nimeäminen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
LIKES sr:n hallitukseen 2018 – 2020.
Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tavoiteasiakirja 2017 – 2020
Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio ja opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto allekirjoittivat Olympiakomitean ja ministeriön yhteisen
tavoiteasiakirjan vuosille 2017 – 2020.
Olympiakomitea on osallistanut asiakirjan valmisteluun jäsenjärjestöjään, liikunnan aluejärjestöjä ja muita
keskeisiä sidosryhmiään. Valmistelussa rakennettiin Olympiakomitean ja ministeriön yhteisiä näkemyksiä
liikkeen lisäämiseen ja huippu-urheilumenestykseen.
- Huippu-urheilua johtaa Suomen Olympiakomitea. Siihen teillä on mandaatti, ja käyttäkää sitä, Ranto sanoi
kokouksessa.
Ranto kertoi myös ministeriön käynnistämästä ensimmäisestä liikuntapoliittisesta selonteosta, joka on
tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden aikana. Selonteot sisältävät tyypillisesti nykytilan analyysin,
tutkimuskatsauksen sekä strategisen tavoitteenasettelun valituille kokonaisuuksille lähivuosille. Tavoitteena
on nostaa liikunnan merkitys eduskunnan ja sen valiokuntien työssä uudelle tasolle.
Alkuvuodesta ministeriö järjestää avoimen käynnistystilaisuuden, johon kutsutaan liikunta- ja
urheilujärjestöt. Lisäksi ministeriö toivoo Olympiakomitean toimivan prosessin sparraajana koko
valmistelun ajan.
Kohti PyeongChangin talvikisoja
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen kertoi valmistautumisesta
olympiakisoihin PyeongChangissa 8. - 25.2.2018. Mukana on lähes 100 maata, 3 000 urheilijaa ja 3 000
taustatoimijaa. Kisat käsittävät kaikkiaan 102 kilpailutapahtumaa 15 lajissa. Uusia lajeja ovat alppihiihdon
joukkue, lumilautailun Big Air, pikaluistelun yhteislähtö ja curling mixed doubles. Suomi on mukana 11
lajissa 100-110 urheilijan voimin.
PyeongChangin paralympialaisissa 9. - 18.3.2018 on kaikkiaan 80 mitalilajia ja 670 urheilijaa. Suomen
paralympiajoukkueessa on arviolta 11-14 urheilijaa.
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Bonukset olympiamenestyksestä
Olympiakomitea on maksanut olympiamitaleista menestysbonuksia valmennusrahastoon. Haastavasta
taloustilanteesta huolimatta Olympiakomitean hallitus päätti korottaa menestysbonuksia edellisiin
olympialaisiin nähden. Viimeaikaisen urheilun palkkaepätasa-arvoa koskevan keskustelun valossa hallitus
totesi erikseen, että summat ovat naisten ja miesten osalta samat.
Bonuksien summat ovat kultamitalista 50 000 euroa, hopeamitalista 30 000 euroa ja pronssimitalista 20
000 euroa. Yksilölajien pari- ja joukkuekilpailujen mitaleista summa jaetaan tasan kilpailuun osallistuneiden
urheilijoiden kesken. Yksilöurheilijan bonusten kokonaissumma voi olla enintään 100 000 euroa.
Joukkuelajien (jääkiekko) osalta joukkuekohtaiset bonukset ovat kultamitalista 100 000 euroa,
hopeamitalista 60 000 euroa ja pronssimitalista 40 000 euroa.
Olympiakomitean vastuullisuuskompassi päivitettiin
Olympiakomitean henkilöstöä ja hallitusta sitova vastuulliskompassi hyväksyttiin hallituksessa 14.2.2017.
Vastuullinen ja hyvän hallinnon mukainen toiminta Olympiakomiteassa kiteytyy neljään otsikkoon:
Läpinäkyvästi, taloudellisesti, syrjimättä sekä reilusti ja puhtaasti. Koko henkilöstö on koulutettu keväällä
vastuullisuuskompassin sisältöihin, ja syksyllä kompassia on päivitetty vastaamaan entistä paremmin
läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon periaatteita.
Hallitus hyväksyi vastuullisuuskompassin päivitetyn version 2.0. Jäsenjärjestöt voivat vapaasti hyödyntää
vastuullisuuskompassia hallintonsa ja operatiivisen toimintansa kehittämisessä.
Huippu-urheiluyksikön määräaikaisten työsuhteiden jatko
Hallitus kävi perusteellisen keskustelun huippu-urheiluyksikön työsuhteista, jotka ovat määräaikaisia ja
voimassa 2018 kesäkuun loppuun asti. Hallitus linjasi perustelluksi toimia avoimesti ja päätti, että kaikki
määräaikaiset työsuhteet laitetaan hakuun kaksivaiheisessa prosessissa talviolympialaisten jälkeen.
Ensimmäisessä vaiheessa haetaan seuraavalle nelivuotiskaudelle yksikön johtajaa ja hieman myöhemmin
avataan hakuun muut toimet niin, että valittava yksikön johtaja on mukana muiden toimien täyttämisessä.
- Meillä on huippu-urheiluyksikössä erittäin motivoituneet ja huippu-urheilulle omistautuneet työntekijät,
jotka ovat tehneet erinomaista työtä yksikön rakentamisessa nykyiseen muotoon. Toivon tietysti, että he
ovat hakemassa jatkoa työlleen, toimitusjohtaja Mikko Salonen totesi.
- Me olemme itse olleet huippu-urheiluyksikössä rakentamassa määräaikaisia työsuhteita sitoutuen huippuurheilun toimintalogiikkaan. Paljon hyvää on saatu aikaiseksi. Nyt keskitytään täysin PyeongChangin
tuloksenteon edellytysten maksimointiin. Omaa tulevaisuuttani mietin olympialaisten jälkeen, huippuurheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski kommentoi.
Olympiakomitean jäsenen nimeäminen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n
hallitukseen 2018 – 2020
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr on pyytänyt Olympiakomiteaa nimeämään
varsinaisen jäsenen säätiön hallitukseen kolmivuotiskaudelle 1.1.2018 – 31.12.2020. Hallitus nimitti LIKES:in
hallitukseen Pekka Nikulaisen ja hänen varajäsenekseen Matleena Livsonin. Nikulainen ja Livson ovat
toimineet vastaavissa rooleissa myös päättyvällä hallituskaudella 2015 – 2017.

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295

