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Koronavirusepidemialla merkittävät taloudelliset vaikutukset liikuntaan ja urheiluun 
Suomen Olympiakomitean kyselyn mukaan koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset 
menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat vähintään 81 miljoonaa euroa. Koronavirusepidemian 
aiheuttama poikkeustila uhkaa erityisesti suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalkaa, 
seuratoimintaa, jonka menetykset ovat yli 40 miljoonaa euroa.  
 
Olympiakomitean teettämän kyselyn perusteella seuroissa pohditaan nyt lomautuksia, 
irtisanomisia ja toimintojen lakkauttamista. Pahin uhkakuva on, että kokonaisten seurojen 
toimintaa lakkautetaan. Tällöin ihmisten liikkuminen, yhteisöllisyys ja terveys sekä 
urheiluelämykset kärsivät merkittävästi. Suomalaisella seuratoiminnalla on yli satavuotiaat 
perinteet kansakunnan yhteisen hyvinvoinnin rakentajana. 
 
Olympiakomitea ja liikunta- ja urheiluyhteisö esittävät perjantaina tiede- ja kulttuuriministeri 
Hanna Kososelle jättämässään selvityksessä liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestötoiminnan 
toimintaedellytysten turvaamista erityisavustuspaketilla. Lisäksi ministeriöltä toivotaan tiivistä 
yhteistyötä kuntien liikuntatoimien kanssa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden urheiluseurojen 
pelastamiseksi.  
 
– Emme voi antaa poikkeustilanteen tuhota suomalaisen seuratoiminnan edellytyksiä. 
Tarvitsemme epidemian aikana ja erityisesti sen jälkeen liikettä, yhteisöllisyyttä, elämyksiä, 
terveyttä ja hyvinvointia. Seuratoiminta on Suomen suurin kansanliike ja tarjoaa kaikkea tätä, 
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen toteaa. 
 
Ministerille jätetyssä esityksessä todetaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja 
elinkeinoministeriön tulee etsiä yhteistyössä ratkaisu yhtiömuotoisten liigojen (kuten SM-liiga, 
Veikkausliiga ja Korisliiga) tukemiseen. 
 
Liikunta auttaa selviämään poikkeustilanteessa 
 
Poikkeustilanne vaikuttaa omaehtoiseen liikuntaan, sillä sisäliikuntapaikat on suljettu ja 
liikuntatapahtumat laajasti peruttu, myös ulkoliikunnassa. Vaikka ulkoliikunta ja kotona tapahtuva 
harjoittelu ovat toistaiseksi sallittuja, on riski, että fyysinen aktiivisuus vähenee ja ihmiset 
passivoituvat.  
 
Pitkäaikaiset vaikutukset riippuvat kriisin lopullisesta pituudesta. Julkisen vallan toimet ovat 
merkityksellisessä asemassa rajaamassa väistämättömien vaikutusten mittakaavaa. Tämä on 
perusteltua myös yhteiskunnan kannalta. Epidemian jälkeen ja sen aikanakin tarvitsemme liikettä, 
yhteisöllisyyttä, elämyksiä, terveyttä ja hyvinvointia. Liikunta ja urheilu tarjoavat juuri näitä asioita. 
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Nyt on oikea hetki auttaa liikunnan ja urheilun toimijat kriisin yli, jotta ne voivat olla tukemassa 
suomalaista yhteiskuntaa takaisin jaloilleen, kun sen aika on.  
 
Kunnat tarvitaan mukaan pelastustalkoisiin  
 
Liikunta- ja urheiluyhteisö vetoaa myös kuntien liikuntatoimiin taloudellisiin vaikeuksiin 
joutuneiden urheiluseurojen pelastamiseksi. Kuntien toivotaan nyt luovan 
kansalaisjärjestötoiminnalle hätäapupaketteja, jotka voivat muodostua esimerkiksi palkkatuesta, 
tilavuokrakuluista pidättäytymisistä ja kohdennetuista seuratuista. 
 
Suomen kansainvälisissä verrokkimaissa on rakennettu ja ollaan rakentamassa tukipaketteja 
liikunnalle ja urheilulle. Esimerkiksi Norjassa on jo päätetty kevään osalta noin 50 miljoonan euron 
tuesta liikunnalle ja urheilulle. Myös Tanskassa ja Ruotsissa sekä lukuisissa Euroopan maissa 
hallitukset valmistelevat tukipaketteja. 
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