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Liikunnan ja urheilun 
tietopaketti kuntapäättäjälle  

Informationspaket om motion 
och idrott till kommunens 

beslutsfattare
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FÖRORD – 

Till vad behövs motion och idrott? 
Motionen spelar en allt viktigare roll i 
kommunerna . Till följd av samhälleliga 
utmaningar och strukturreformer får mo-
tionen en allt viktigare samhällelig inne-
börd . Dessutom ökar motionens relativa 
roll inom kommunens beslutsfattande till 
följd av social- och hälsovårdsreformen . 

I detta informationspaket som har sam-
manställts av idrottsorganisationerna 
hittar du nyttig information om främjan-
det av motion i din kommun. Informa-
tionspaketet är avsett för alla kommuna-
la beslutsfattare, särskilt för medlemmar 
i de nämnder som har ansvaret för motion, 
som stöd och inspiration för att utveckla 
motion och idrott. 

Till vad behöver vi motion och idrott? Mo-
tion är en medicin för välbefinnande, men 
ändå rör sig en ansenlig del av finländarna 
för lite med tanke på hälsan . Motionens 
positiva verkningar för det psykiska och 
psykiska välmåendet, förebyggande av 
hälsoproblem, främjande av inlärnings-
resultat, arbetsförmåga och integration 
samt förebyggande av utslagning är obe-
stridliga . 

Toppidrotten för å sin sida med sig upp-
levelser, inspiration, gemenskap och en 
positiv identitet . Finländarna är ett folk 
som förhåller sig positivt till idrott: tre av 
fyra är intresserade av att våra idrottare 
har internationella framgångar . Varje top-
pidrottskarriär har sin utgångspunkt i de 
lokala förutsättningarna . 

Motionen spelar en viktig roll för kommun-
invånarnas hälsa, men också för kommu-
nens ekonomi . Det att vi motionerar för 
lite medför årligen upp till över tre miljar-
der euro i kostnader för samhället, vilket 
betyder cirka 550  euro per medborgare . 

Denna kostnad är över femfaldig jämfört 
med exempelvis nettokostnaderna för 
kommunernas motionssektor . Utöver de 
hälsomässiga och ekonomiska fördelarna 
stöder lösningar som främjar fysisk akti-
vitet även exempelvis vår strävan att nå 
klimatmålen . 

För att kunna ingripa vid för lite motion 
behövs det ett starkt strategiskt grepp 
och konkreta motionsåtgärder . Effektiva 
förändringar i kan åstadkommas i kom-
munerna till exempel genom att de olika 
förvaltningsområdena har gemensamma 
mål och åtgärder för hela livstiden . Därför 
har idrottsorganisationerna i det här infor-
mationspaketet samlat konkreta förslag 
på hur motionen kan främjas . 

Motion och idrott är den största folkrörel-
sen i Finland . Nästan två miljoner finlän-
dare deltar i verksamhet organiserad av 
idrottsorganisationer och rentav en halv 
miljon finländare är med i frivilligarbete 
som anknyter till motion . Medborgarverk-
samheten kan därmed på goda grunder 
anses utgöra stenfoten för finländarnas 
motion och idrott . 

De kommunala beslutsfattarna har till-
gång till idrottsorganisationernas kom-
petens och sakkunskap och du kan alltså 
alltid vända dig till dem . Finlands olym-
piska kommitté och de lokala idrottsor-
ganisationerna ger dig gärna tips för ut-
veckling av motion och idrott och hoppas 
på ett nära samarbete med kommunens 
beslutsfattare . 

Vi önskar dig en motionsrik fullmäktigepe-
riod! 
Jan Vapaavuori 
Ordförande för Finlands olympiska 
kommitté
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Vet du hur stora orörlighetens kostnader är i din 
kommun? 
En stor del av finländarna rör sig för lite med avseende på hälsan .  
Motion spelar en jättestor roll för individers, men även statens och  
kommunernas ekonomi . Kostnaderna för att vi motionerar för lite uppgår  
till hela 3,2–7,5 miljarder euro om året på samhällsnivå enligt UKK-institutets 
utredning . Kostnaderna härstammar från bl .a . hälsovårdens kostnader,  
sjukfrånvaro, invalidpensioner, uteblivna skatteintäkter och utgifter  
för vård av äldre personer . 

Använd räknaren på olympiska kommitténs webbplats för att  
se hur stora de årliga kostnaderna för bristen på motion  
är i din kommun! 

Ta även del av THL:s webbtjänst  Teaviisari,  
där du hittar kommunspecifik information  
om motion . 

https://ukkinstituutti.fi/tutkimukset-ja-hankkeet/liikuntatutkimus-suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset-suomessa/
https://ukkinstituutti.fi/tutkimukset-ja-hankkeet/liikuntatutkimus-suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset-suomessa/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/liikkumattomuuden-kustannukset/
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
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Kostnaderna av otillräcklig 
motion belastar kommunens ekonomi

ORRÖLIGHETENS
KOSTNADER**

550 € / invånare / år

TILL MOTIONSVERKSAMHET 
ANVÄNDER KOMMUNERNA*

100 € / invånare / år

**nationella årliga kostnader enligt 
den försiktigaste uppskattningen är 
3,2 miljarder
(delat på 5,5 miljoner finländare 582 €/invånare).

Källa: Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuu- 
den ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. 2018.

*genomsnittliga nettokostnader för kommunernas 
motionsverksamhet.
Källa: Motionsväsendet ur ett statistikperspektiv 2019

Värdet på frivilligarbetet 

inom motion och idrott är  

0,9-1,5 miljarder euro/år
Källa: Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018
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KOMMUNERNA
 OCH HUSHÅLLEN

är de största 
finansiärerna 

av motion 

STATENS  
MOTIONSBUDGET  

160  
miljoner

 euro.

KOMMUNERNAS  
MOTIONSVERKSAMHET

770 
miljoner 

euro.

Källa: Motionsväsendet ur ett statistikperspektiv 2019

VAD BÖR KOMMUNERNAS BESLUTSFATTARE VETA OM MOTION? 

• Inaktivitet orsakar ökande kostnader

• Motion erbjuder lösningar för att öka kommuninvånarnas välmående, 
hälsa och verksamhetsförmåga, att förebygga sjukdomar och utslag-
ning samt för att förstärka delaktighet

• Största delen av den handledda motionen och idrotten anordnas av 
föreningar och organisationer . Frivilligverksamhetens  
ekonomiska och sociala värde är betydande

• Kommunerna hör till de viktigaste finansiärerna av motion 
vid sidan av hushållen

• Motionens och idrottens ekonomiska,  
näringsinriktade och attraktionsstödjande  
betydelse ökar
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Kommunens roll i motionen 
Visste du att de finska kommunerna finansierar motion nästan fem gånger 
mer än staten? 

KOMMUNENS UPPGIFT 
ÄR ATT SKAPA DE LOKALA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR MOTION 
Det är kommunernas uppgift att skapa all-
männa förutsättningar för idrott på lokal 
nivå . 
Enligt idrottslagen ska kommunen skapa 
förutsättningar för kommuninvånarnas 
idrottsutövning genom att

1) ordna idrottstjänster samt motion som 
främjar hälsa och välbefinnande med 
tanke på olika målgrupper

2) stödja medborgarverksamhet

3) bygga och driva idrottsanläggningar.

Kommunen ska höra sina invånare i cen-
trala beslut som gäller idrotten inom ra-
men för sin uppgift att skapa förutsätt-
ningar för kommuninvånarna att delta i 
och påverka kommunens verksamhet .

Dessutom ska kommunen utvärdera kom-
muninvånarnas idrottsaktivitet inom ra-
men för sin uppgift att främja invånarnas 
hälsa och välbefinnande . Kommunerna 
ska även bereda en välfärdsberättelse 
som redskap för planering, bedömning och 
rapportering av välfärdspolitiken . Avsikten 
är att välfärdsberättelsen även inkluderar 
sådana saker som rör idrotten .

Det föreskrivs inte separat om de kom-
munala idrottstjänsternas innehåll och 
format, men målgruppen för tjänsterna 
anses omfatta alla kommuninvånare . Vid 
ordnandet av idrottstjänsterna för kom-
muninvånarna ska man separat beakta 
barn, unga och studerande, vuxna i arbets-
för ålder samt äldre personer . Dessutom 
ska tjänster riktas till invandrare, personer 

som behöver anpassad motion, personer i 
en socioekonomiskt utsatt ställning samt 
till barnfamiljer .

SAMARBETE OCH 
TVÄRADMINISTRATION BETONAS 
VID FRÄMJANDET AV MOTION
För att kunna skapa förutsättningarna 
för motionen måste de olika kommunala 
sektorerna samarbeta . Den sektor som 
har ansvaret för motion samarbetar i regel 
med social- och hälsoväsendet, undervis-
ningsväsendet, ungdoms- och kulturvä-
sendet samt med trafik-, miljö- och plan-
läggningsväsendet .

Det sektorövergripande samarbetet stär-
ker motionens ställning som en del av 
kommunernas välfärds- och hälsopolitik 
samt vid utvecklingen av livskraften . En 
mångsidig, resultatinriktad utveckling 
som kopplats till strategin är en viktig 
metod för att främja kommuninvånarnas 
idrottsaktivitet på ett hållbart sätt .

Idrottslagen uppmuntrar till att genom-
föra de idrottsrelaterade uppgifterna ge-
nom ett samarbete mellan olika sektorer 
samt genom att kommunerna utvecklar 
det lokala samarbetet, samarbetet mel-
lan kommunerna och det regionala sam-
arbetet och vid behov svarar för andra 
verksamhetsformer som lämpar sig för de 
lokala förhållandena och behoven . Det lö-
nar sig även att bjuda in olika intressenter 
till samarbetet, till exempel klubbar och 
andra föreningsaktörer . Det är viktigt att 
bygga upp en fungerande modell för sam-
arbetet, till exempel ett klubbparlament, 
som möjliggör en kontinuerlig och regel-
bunden dialog .



99

LIIKUNNAN RAHOITUS &  
VALTIONOSUUDET

Kuntien liikuntatoimien käyttötalous 
vuonna 2019 oli yhteensä 776,2 miljoonaa 
euroa . Keskimäärin kuntien liikunnan 
nettokustannukset vuonna 2019 olivat 113 
euroa jokaista kunnan asukasta kohden, 
mutta kuntakohtaiset panostukset vaih-
televat tässä suuresti . 

Kunnat saavat liikuntapalveluiden järjes-
tämiseen valtionosuutta . Vuonna 2020 lii-
kunnan yksikköhinta oli 12 euroa, jonka pe-
rusteella kunnille maksettava valtionosuus 
oli 3,56 euroa jokaista asukasta kohti .

Valtionosuuden lisäksi kunnat voivat saa-
da erillisiä valtionavustuksia esimerkiksi 
liikunnallisen elämäntavan edistämiseen 
tai lasten ja nuorten harrastustoimintaan . 
Näitä erityisavustuksia myöntävät alue-
hallintovirastot .

Valtionosuudet ja -avustukset muodosta-
vat noin 3,3 prosenttia kuntien liikuntaan 
ja ulkoiluun käyttämästä rahoituksesta .

HENKILÖSTÖ

Kuntien liikunnan toimialan henkilöstöstä 
yli puolet oli liikuntapaikkojen käyttö- ja 
kunnossapitohenkilöstöä . Aiempaan ver-
rattuna erityisesti liikunnanohjaushen-
kilöstö oli vähentynyt . Tätä voidaan pitää 
huolestuttavan kehityskulkuna, sillä vä-
estön ikääntyminen lisää erityisryhmien 
liikuntapalveluiden järjestämistarvetta . 

Liikuntaosaamiselle on tarvetta myös 
muilla kuntien toimialoilla . Esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen henkilöstön liikun-
taosaamisella on suuri merkitys pienten 
lasten liikunnan edistämisessä . Kunnan 
tulisi huomioida nämä osaamistarpeet 
liikunnan edistämistyössään . 

Suomen Liikunnan Ammattilaiset on 
selvittänyt, minne liikuntapaikkahoita-
jat sijoittuvat kuntien organisaatioissa . 
Pienet kunnat valitsevat usein teknisen 
toimen tai ulkoistavat toiminnon . Suuret 
kunnat luottavat liikuntatoimeen .

FINANSIERING AV IDROTTEN OCH 
STATSANDELAR
Kommunernas driftsekonomi för idrotts-
väsendet uppgick år 2019 till 776,2  mil-
joner euro . I genomsnitt uppgick kom-
munernas nettokostnader för idrotten år 
2019 till 113  euro per kommuninvånare, 
men de kommunvisa satsningarna varie-
rar mycket .

Kommunerna får statsandelar för att 
ordna idrottstjänster . År 2020 var enhets-
priset för idrotten 12  euro, vilket med-
förde utbetalning av en statsandel på 
3,56 euro per invånare till kommunerna .

Utöver statsandelarna kan kommuner-
na få separata statsbidrag till exempel 
för främjande av en aktiv livsstil eller 
för barns och ungas hobbyverksamhet . 
Dessa specialbidrag beviljas av region-
förvaltningsverken .

Statsandelarna och -bidragen utgör cirka 
3,3 procent av den finansiering som kom-
munerna använder för idrott och motion 
i närmiljön .

PERSONAL
Av personalen inom kommunernas 
idrottssektor var över hälften drift- och 
underhållspersonal vid idrottsanlägg-
ningar . Jämfört med tidigare har framför 
allt idrottsinstruktörerna blivit färre . Det-
ta kan ses som en oroväckande utveck-
ling, eftersom den allt äldre befolkningen 
ökar behovet av att arrangera idrotts-
tjänster för specialgrupper .

Det finns även behov av idrottskompe-
tens inom kommunens övriga sektorer . 
Till exempel spelar idrottskompetens hos 
personalen inom småbarnsfostran en 
stor roll för att främja motionen hos små-
barn . Kommunen bör beakta dessa kom-
petensbehov när den främjar idrotten .

Suomen Liikunnan Ammattilaiset har 
utrett var idrottsanläggningsskötarna 
är placerade i de kommunala organisa-
tionerna . Små kommuner väljer ofta det 
tekniska väsendet eller lägger ut funk-
tionen . Stora kommuner tyr sig till ett 
idrottsväsende .

https://aviavustukset.fi/
https://aviavustukset.fi/
https://bin.yhdistysavain.fi/1556907/ez0KcT2RCDHR9Q7wkFrh0VmPJK/Liikuntapaikkahoitajat%20Raportti%202021%20uusi.pdf
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MOTIONSRÅDGIVNING
Motionsrådgivning är individuellt stöd 
som erbjuds av ett proffs för att få perso-
ner som inte rör sig tillräckligt att ha en 
aktiv vardag och en motionerande livsstil . 
Det rör sig om en process som förverkli-
gas genom samarbete i en tväradminis-
trativ servicekedja . Kedjan består av att 
nå och identifiera kunden, ta motion till 
tals, hänvisa personen till idrottsrådgiv-
ning och organiserad lågtröskelverksam-
het eller självständig idrottsaktivitet .

Rådgivningstjänsten kan produceras av 
exempelvis kommunen eller sjukvårds-
distriktet/social- och hälsocentralen 
samt organisationer och lokala förening-
ar, läroinrättningar eller företag . Oftast 
svarar kommunens fritids- eller idrotts-
väsende för motionsrådgivningen i sam-
arbete med social- och hälsovårdsväsen-
det och lokala föreningar . När ordnandet 
av social- och hälsovårdstjänster över-
förs till välfärdsområdena, ska service-
kedjorna för motionsrådgivningen orga-
niseras på så sätt att samarbetet mellan 
social- och hälsocentralen och kommu-
nens idrottstjänster sker smidigt .

Det viktiga i en fungerande servicekedja 
är ett systematiskt samarbete med leve-
rantörerna av idrottstjänster i kommunen 
så att alla aktörers tjänster kan hittas 
enkelt . Serviceleverantören kan vid si-
dan av kommunens egna idrottstjänster 
vara en klubb, en folkhälsoorganisations 
lokalförening med kamratstödsverksam-
het, någon annan aktör inom tredje sek-
torn eller en privat serviceleverantör .

Källor och mer information om motions-
rådgivning:

Programmet Liikkuva aikuinen

Se helpompi tapa lähteä liikkeelle - 
Liikuntaneuvonta

Bakgrundsmaterial för kommunvalet 
2021 som Liikkujan polku-nätverket har 
tagit fram i samarbete med Liikuntaneu-
vontas expertforum, som koordineras av 
programmet Liikkuva aikuinen: Laadukas 
liikuntaneuvonnan palveluketju ja sujuva 
yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa

Liikuntaneuvonnan suositukset

Källor:

Kommunförbundet 

Idrottslagen

Olympiska kommitténs informationssidor 
om motion i kommunerna

https://liikkuvaaikuinen.fi/
https://liikuntaneuvonta.fi/
https://liikuntaneuvonta.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/c67e981a-laadukas-liikuntaneuvonnan-palveluketju-ja-sujuva-yhteistyo-seurojen-ja-yhdistysten-kanssa.pdf
https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/03/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/liikuntapalvelut
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/03/333c4861-tietosivut_kuntavaalit-2021_pdf.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/03/333c4861-tietosivut_kuntavaalit-2021_pdf.pdf
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SÅ HÄR FRÄMJAR DU MOTIONENS STÄLLNING I KOMMUNEN 

Konkreta förslag: 
• Målet att öka på motion ska införas i de dokument som styr alla sektorer 

(kommunens strategi, välfärdsplan och välfärdsberättelse)
• Bedömning av motionens effekter som en del av allt beslutsfattande i kommunen
• Tväradministrativt motionsprogram för att utveckla motionsförhållanden
• Motionsrådgivning för personer som rör sig för lite i enlighet med nationella 

rekommendationer i samarbete med de organisationer som producerar  
social- och hälsotjänster, motionstjänster och motion

• Motionsutbudet synligt i kommunens elektroniska tjänster  
så att det är tillgängligt för alla

• Främjande av en aktiv livsstil hos barn och unga i  
småbarnsfostran, skola och studieliv genom att  
verkställa nationella program  
(Småbarnspedagogiken i rörelse,  
Skolan i rörelse, Studier i rörelse)

54%  

 

 

36%   

MÄTARNA HAR VISAT ATT ...

...DET FINNS UTRYMME FÖR FÖRBÄTTRING

Det tväradministrativa  
främjandet av 
motion kan  
förbättras

Källa: TEAviisari

av kommunerna har beskrivit förverkligandet
av motionsrådgivningen i kommunens 
välmåendeberättelse eller motsvarande

av kommunerna har utarbetat 
ett tväradministrativt motionsprogram

av kommunerna deltar tjänsteinnehavaren 
inom motion i förhandsbedömningen 
av nämndbeslutens verkningar (EVA)

av kommunerna har en tjänsteinnehavare
inom motion som deltar i utarbetandet av 
generalplanen eller delgeneralplanen

54%  

 

 

36%   

MÄTARNA HAR VISAT ATT ...

...DET FINNS UTRYMME FÖR FÖRBÄTTRING

Det tväradministrativa  
främjandet av 
motion kan  
förbättras

Källa: TEAviisari

av kommunerna har beskrivit förverkligandet
av motionsrådgivningen i kommunens 
välmåendeberättelse eller motsvarande

av kommunerna har utarbetat 
ett tväradministrativt motionsprogram

av kommunerna deltar tjänsteinnehavaren 
inom motion i förhandsbedömningen 
av nämndbeslutens verkningar (EVA)

av kommunerna har en tjänsteinnehavare
inom motion som deltar i utarbetandet av 
generalplanen eller delgeneralplanen
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Utveckling av 
idrottsanläggningar och 
motionsmiljöer 
Visste du att det i Finland finns cirka 40 000 
idrottsanläggningar, varav över 60 & är byggda och drivs av 
kommunerna? 

Förhållandena är en grundförutsättning 
för motion och idrott . Kommunerna har 
en viktig roll för att utveckla mångsidiga 
förhållanden för motion och idrott och 
detta förutsätts även i idrottslagen . För-
hållandena för motion utgörs av byggda 
idrottsanläggningar men även av rekre-
ations- och utflyktsområden, lättrafikle-
der, simstränder och parker .

Vikten av tväradministration betonas i 
utvecklingen av motionsmiljöer . Ansvaret 
för förhållandena ligger inte endast hos 
idrottsväsendet, utan det rör sig om ett 
samarbete mellan exempelvis planlägg-
ning, lokaltjänster, undervisningsväsen-
de och idrottstjänster .

Kommunerna främjar en aktiv livsstil 
med en omgivning som uppmuntrar till 
vardagsmotion och samhällsplanering 
som beaktar fysisk aktivitet . Kommu-
nerna behöver så kallade traditionella 
idrottsanläggningar, det vill säga idrotts-
hallar och -planer för olika grenars behov, 
men även natur- och rekreationsmiljöer 
som stöder motion i fri form . I samhälls-
planeringen är det viktigt att beakta 

samarbetet över kommungränserna när 
man utvecklar natur- och rekreations-
områden, till exempel genom att främja 
rutter och lätt trafik mellan kommunerna .

BIDRAG FÖR 
IDROTTSANLÄGGNINGAR

Kommunen kan få bidrag från undervis-
nings- och kulturministeriet och regi-
onförvaltningsverken för att bygga och 
renovera idrottsanläggningar . Merparten 
av statsbidragen riktas till projekt som 
betjänar stora användargrupper, så-
som byggande, sanering eller renovering 
av sim-, idrotts- och ishallar samt nä-
ridrottsplatser .

Undervisnings- och kulturministeriet 
är statsbidragsmyndighet när kost-
nadsuppskattningen för idrottsanlägg-
ningsprojektet överskrider 700 000 euro . 
För projekt med en budget på under 
700  000  euro är statsbidragsmyndighe-
ten det regionförvaltningsverk inom vars 
verksamhetsområden kommunen är be-
lägen .
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Lähteet ja lisätietoja liikuntapaikkarakentamisesta: 
Kuntaliitto
OKM liikuntapaikkarakentaminen
OKM liikuntapaikkajulkaisut
Liikuntakaavoitus .fi
Lähiliikuntaolosuhteet .fi

Askelmerkit olosuhdeloikkaan: Ideaopas kunnan liikuntaolosuhteiden  
kehittämissuunnitelman laadintaan 
Koulujen liikuntatilat 2020-luvulle
Urheilun olosuhteet -selvitys 
Liikunnan ammattilainen -lehti

Jokaisesta valtakunnallisesta lajiliitosta löytyy tukea kyseisen lajin olosuhdekysymyksiin. 
Ohessa muutamia lajiliittojen olosuhdemateriaaleja:
Palloliiton olosuhdekehitys -sivusto 
Voimistelun olosuhdeopas
Esimerkki: Vantaan Hämeenkylän liikuntahalli
Keskustelupaperi sisäjoukkuepelien kunnallisten olosuhteiden merkityksestä  
nuorisoliikunnan ja huippu-urheilun vahvistajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää 
avustettavat hankkeet neljäksi seuraavak-
si vuodeksi laadittuun liikuntapaikkojen 
rahoitussuunnitelmaan . Suunnitelma on 
ohjeellinen ja se tarkistetaan vuosittain .

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Raken-
nustietosäätiö ovat julkaisseet useita 
liikuntapaikkarakentamisen oppaita . Ne 
käsittelevät erilaisten hallien ja kenttien 
suunnittelua ja rakentamista sekä liikun-
tapaikkojen esteettömyyttä . Oppaiden 
lisäksi sarjassa on julkaistu erilaisia lii-
kuntapaikkarakentamista käsitteleviä 
ohjekortteja .

SEURAT LIIKUNTAPAIKKOJEN  
KÄYTTÄJINÄ

Seurat ovat liikuntapaikkojen keskeinen 
käyttäjäryhmä . Siksi liikuntapaikkojen 
suunnittelussa ja käytössä sujuva yhteis-
peli seurojen ja kunnan kanssa on tärkeää . 
Oheisessa kuvassa esitetään suosituksia 
seurojen kuulemiseen . 

Valtaosta seuroista toimii pääosin kunnal-
lisissa tiloissa, mutta vain puolet seurois-
ta toimii pelkästään kunnallisten tilojen 
varassa . Joka neljäs seura omistaa tai 
hallinnoi käyttämiään liikuntatiloja ja joka 
kymmenes seura toimii täysin kunnallis-
ten liikuntatilojen ulkopuolella .

Undervisnings- och kulturministeriet ut-
ser de projekt som ska få bidrag i sin fi-
nansieringsplan för idrottsanläggningar 
som gäller de fyra följande åren . Planen 
är riktgivande och den revideras årligen .

Undervisnings- och kulturministeriet och 
Bygginformationsstiftelsen har publice-
rat flera guider för byggande av idrottsan-
läggningar . I dessa behandlas planering 
och byggande av olika hallar och planer 
samt tillgänglighet på idrottsanläggning-
ar . Utöver guiderna ingår olika instruk-
tionskort för idrottsanläggningsbyggande 
i serien .

FÖRENINGARNA SOM ANVÄNDARE 
AV IDROTTSANLÄGGNINGARNA
Föreningarna är en av de viktigaste an-
vändargrupperna för idrottsanläggning-
arna . Därför är det viktigt med ett smidigt 
samarbete mellan föreningarna och kom-
munen när idrottsanläggningarna plane-
ras och används . Bilden visar rekommen-
dationer för att höra föreningarna .

De flesta föreningar är i regel verksamma 
i kommunens lokaler medan endast hälf-
ten av föreningarna bara är beroende av 
kommunens lokaler . Var fjärde förening 
äger eller förvaltar de idrottslokaler de 
använder och var tionde förening är helt 
och hållet verksam utanför de kommuna-
la idrottslokalerna .

Källor och mer information om byggande av idrottsanläggningar:
Kommunförbundet
UKM byggande av idrottsanläggningar 
UKM idrottsanläggningspublikationer 
Liikuntakaavoitus .fi 
Lähiliikuntaolosuhteet .fi

Stegen för att ta ett språng gällande förhållandena: Idéguide för att utarbeta en 
utvecklingsplan för motionsförhållandena i kommunen
Ta idrottslokalerna i skolorna till 2020-talet 
Utredningen Idrottens förhållanden
Tidningen Liikunnan ammattilainen

Varje nationellt specialidrottsförbund kan ge stöd för frågor som rör förhållandena för 
grenen i fråga. Här är några specialidrottsförbunds förhållandematerial:
Bollförbundets webbplats för förhållandeutveckling 
Förhållandeguide för gymnastiken
Exempel: Tavastby idrottshall i Vanda
Diskussionspapper om betydelsen av inomhuslagsporternas kommunala förhållanden 
för att förstärka ungdomsidrotten och toppidrotten

https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/liikuntapalvelut
https://minedu.fi/liikuntapaikkarakentaminen
https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/kirjat/okmliikuntapaikkajulkaisut.html
https://liikuntakaavoitus.fi/
https://www.lahiliikuntaolosuhteet.fi/#paasivuISO
https://www.smartsport.fi/uploads/1/2/1/5/121595256/askelmerkit_olosuhdeloikkaan_-_strateginen_olosuhdetyö_kunnissa_www.pdf
https://www.smartsport.fi/uploads/1/2/1/5/121595256/askelmerkit_olosuhdeloikkaan_-_strateginen_olosuhdetyö_kunnissa_www.pdf
https://docplayer.fi/165252227-Ideoita-2020-luvun-toteutusmalleihin-1.html
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/05/45765866-paahavainnot-johtopaatokset-urheilun-olosuhteet-selvitys-2017.pdf
https://www.sla-ry.fi/materiaalit/liikunnan-ammattilainen-lehti/
https://www.palloliitto.fi/palvelut/olosuhdekehitys
https://www.voimistelunolosuhdeopas.fi/etusivu.html
https://www.youtube.com/watch?v=poco6iDImWw
https://www.basket.fi/site/assets/files/25649/keskustelupaperi_olosuhteet.pdf
https://www.basket.fi/site/assets/files/25649/keskustelupaperi_olosuhteet.pdf
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Klubbarnas 
delaktighet i 
planeringen

 

Kommun Klubb

Säkerställer 
användbarheten

 

Lösningar som 
stöder samarbete 

och gränsöver-
skridande

 
 

Hållbar 
utveckling

• nyttjar klubbarnas samarbetsforum för prioriteringen av de lokala 
   behoven

• säkerställer att idrottsanläggningarna och utvecklingsplanerna 
   motsvarar klubbarnas behov, viktigt är bland annat utrustningsnivå och 
   dimensionering av lokaler, tillräckliga stödutrymmen  (förrådsutrymmen, 
   omklädnings- och tvättutrymmen, lokaler för tilläggsträning)

• nyttjar specialidrottsförbundens sakkunskaper vid planeringen av 
   prestationsplatser i början av projektet

  
 

  
  
 

  
 

CENTRALA PRINCIPER:

• följer upp nyttjandegraden av idrottslokalerna och uppdaterar 
   regelbundet sina principer för turindelningen

• stöder klubbarna genom bra planering av användarturer och förmånlig 
   prissättning

• ordnar tillträde till idrottslokalerna så att lokalerna kan användas under 
   en så stor del av dygnet som möjligt

• minimerar påverkan av övrig användning av lokalerna på fasta turer

• säkerställer att lokalerna är tillgängliga för alla användare

  
 

 

 

• ser till att sektorerna samarbetar inom kommunen

• främjar planering och användning av idrottslokalerna även över 
   kommungränserna

• uppmuntrar klubbarna till samarbete

• möjliggör privata projekt och ser till att helheten koordineras

 

 

  
 

• planerar idrottsanläggningar långsiktigt med beaktande av flexibilitet,
   mångsidiga användargrupper och jämställdhetsperspektiv

• främjar ansvar för miljön beträffande användningen av idrottslokalerna 
  (trafik, energi, sortering).

  
 

  
 

• är aktiv och samarbetsorienterad gentemot kommunen

• deltar i klubbarnas samarbetsforum

• lyfter fram klubbens främsta behov i rätt tid (utrustning och 
   dimensionering av lokaler, stödutrymmen, gemenskap)

• nyttjar specialidrottsförbundets stöd och expertis

• använder turerna effektivt, t.ex. kan tilläggsträning utföras någon 
   annanstans

• följer användningen och informerar om turer som inte används i god tid

• är aktiv med avseende på förvaltningen av lokalerna (t.ex. så kallad 
   egenkontroll) och nyttjar användningstiderna i stor omfattning

• är flexibel och förutseende vad avser övrig användning av lokalerna

• kommunicerar till användarna om åtkomlighet 

• är aktiv utöver grenens förhållanden även avseende utveckling och 
   användning av exempelvis idrottslokaler i skolorna

• granskar möjligheterna över kommungränserna
   och i samarbete med privata aktörer

• strävar efter samarbete med övriga klubbar

  
 

  
 

 

• förutser sina behov på lång sikt

• använder lokalerna på ett sätt som skonar miljön: energi, 
   vatten, sortering

• främjar ansvar för miljön i sina redskapsanskaffningar.

 

 

 

SÅ HÄR FRÄMJAR DU MOTIONSFÖRHÅLLANDENA
Konkreta förslag:
• Fler förmånliga turer i lokalerna, lokalerna erbjuds kostnadsfritt för aktiviteter 

som berör barn under 18 år
• Nyttjandegraden av kommunens idrottslokaler ökas (t .ex . skolornas 

gymnastiksalar)
• Lättanvända elektroniska reservationssystem för att hyra idrottslokalerna
• Nuläget och målsättningar införs i den tväradministrativa förhållandeplanen 

för idrott och motion
• Kommunen utarbetar en utredning av nätverket av idrottstjänster och ett 

program för dimensionering av underhållet av idrottsanläggningarna
• Åtkomligheten till idrottsanläggningarna ökas genom att  

lyfta fram möjligheterna i kommunens kommunikation
• Gång- och cykeltrafik främjas  till exempel genom att  

bygga vägar och skyltar samt förbättra möjligheterna  
att förvara cyklar

• Säkerställ att den närliggande naturen och  
rekreationsområden är åtkomliga och  
beakta möjligheterna till självständig  
motion i kommunens planläggning

Bättre motionsförhållanden genom samarbete 
mellan kommunen och föreningarna 



16

Liikunnan harrastamisen 
edistäminen kunnissa 
Visste du att fler än var tredje finländare deltar i idrottsklubbars 
verksamhet? 

Motion och idrott är den största folk-
rörelsen i Finland . Nästan två miljoner 
finländare deltar i klubbverksamhet och 
rentav en halv miljon finländare deltar 
även i klubbarnas frivilligarbete .

Ett starkt klubbhjärta pulserar i alla kom-
muner . Största delen av den handledda 
motionen och idrotten anordnas av klub-
bar och föreningar. Frivilligarbetets värde 
är betydande både för kommunen, klub-
ben och individen . Klubbverksamheten 
har en enorm samhällelig betydelse; den 
används för att skapa livskraftiga gemen-
skaper och en lokal identitet . Klubbarna 
syns och hörs i lokala medier och de stär-
ker kommunens varumärke .

Kommunens stöd i olika former möjliggör 
mångsidiga motionshobbyer . Bidrag som 
delas ut till klubbar och andra organisa-
tioner är en av stödformerna . Dessutom 
kan kommunerna erbjuda lokaler och 
redskap till föreningarna . Det finns oli-
ka typer av bidrag: kommunerna kan till 
exempel bevilja allmänna bidrag för år-
lig verksamhet, evenemangsbidrag eller 
specialbidrag för projekt eller utveck-
lingsarbete .

Det är viktigt att de i varje kommun skul-
le finnas en verksamhetsmodell för att 
stärka fältet av motionsaktörer och 
samarbetet i kommunen . I var tredje 
kommun finns det ett expertorgan (t .ex . 
klubbparlament), som består av klub-
bar och föreningar samt kommunen och 
som sammanträder regelbundet . I tre av 
fyra kommuner finns det ett gemensamt 

möte (t .ex . motionsforum) som kommu-
nen sammankallar med klubbar och för-
eningar . Gemensamma, viktiga ärenden 
i samarbetet kan vara exempelvis ökad 
motion i vardagen samt nyttjande av den 
kompetens och expertis som de olika ak-
törerna besitter .

Mycket kan nås genom ett nära samar-
bete mellan kommunerna och klubbarna . 
Kommunerna och klubbarna kan stöda 
varandra när kommunerna anskaffar 
professionella och högkvalitativa idrotts-
tjänster av klubbarna för kommuninvå-
narna . Alla vinner när kommunen aktivt 
informerar invånarna om de möjligheter 
som klubbarna erbjuder .

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 
har som mål att möjliggöra en trevlig och 
kostnadsfri hobby för alla barn och unga i 
anslutning till skoldagen . Hobbyverksam-
heten organiseras utifrån barnens och de 
ungas önskemål . År 2021 har Finlands-
modellen för hobbyverksamheten star-
tats med pilotförsök i 117 kommuner med 
finansiering från undervisnings- och kul-
turministeriet . Ministeriet har som mål 
att etablera modellen för hobbyverksam-
het som bestående verksamhet i kommu-
nerna .

Mer information:

Seuratietokanta 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Seurafoorumi

https://www.seuratietokanta.fi/
https://minedu.fi/suomen-malli
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seurafoorumi/
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Kommunens stöd och samarbete ger 
bättre möjligheter till hobbyverksamhet
MÄTARNA HAR VISAT ATT...

33 %
ETT KLUBBPARLAMENT MELLAN 

KLUBBAR OCH KOMMUN
är verksamt i var tredje kommun

65 % 
I KOMMUNERNAS 
GYMNASTIKSALAR

83 % 
PÅ KOMMUNERNAS 
BOLLPLANER

Barnens och ungas 
TRÄNINGSTURER
ÄR AVGIFTSFRIA

... DET FINNS UTRYMME FÖR FÖRBÄTTRING

Källa: TEAviisari

73 %
Kommunerna har godkänt

FÖRDELNINGSPRINCIPERNA 

FÖR IDROTTSANLÄGGNINGARNA

SÅ HÄR FRÄMJAR DU MÅNGSIDIG HOBBYVERKSAMHET OCH EN 
LIVSKRAFTIG KLUBBVERKSAMHET

Konkreta förslag:
• Att bevara understöden för klubbar och föreningar som anordnar motion 

åtminstone på nuvarande nivå
• Att stärka olika aktörers och kommunens samarbete, och utnyttja  

kunnande (föreningsparlamentet, klubb- och organisationsforum)
• Att ge alla barn och unga en möjlighet till avgiftsfri  

hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen  med hjälp av  
den statsfinansierade Finlandsmodellen för  
hobbyverksamhet

• Att utse en instans som samordnar samarbetet  
med organisationerna  (viktig t .ex . vid 
förverkligandet av modellen för  
hobbyverksamhet)
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Främjande av toppidrotten i 
kommunerna 
Visste du att tre av fyra finländare anser att det är viktigt med 
internationella framgångar för våra idrottsutövare? 

Finländarna värdesätter och vill se idrotts-
framgångar – idrotten förenar och inspire-
rar oss . Toppidrotten är en sysselsättning 
som utgör en oskiljbar del av samhället 
och som ger såväl samhället som individer 
glädje och nytta . Förebilderna inom idrot-
ten inspirerar många till motion . 

Att satsa på idrottens förutsättningar 
skapar karaktär och dragkraft för kommu-
nerna . Toppidrottsevenemang är en viktig 
attraktionsfaktor för många kommuner . 
Att skapa förutsättningar för evenemang 
samt nyttja ett regionalt samarbete med 
proffs är viktiga sätt för att främja idrotten 
på lokal nivå . 

Varje toppidrottskarriär får fart från de lo-
kala förutsättningarna . Idrottarna bör ha 
en internationellt konkurrenskraftig trä-
ning och verksamhetsmiljö . Lösningar för 
att underlätta sammanfogandet av idrot-
ten och skolgången är viktiga stöd för unga 
som idrottar målmedvetet – denna möjlig-
görande plattform erbjuds av idrottsaka-
demier . En idrottsakademi är ett regionalt 
närverk som omfattar exempelvis läroin-
rättningar (högstadier, andra stadiet och 
högskolestadiet), klubbar och expertorga-
nisationer . 

Dubbla karriärer är en värdering inom 
finsk idrott . Den finska idrotten omfattar 
en stark strävan efter att idrottaren på 
ett balanserat sätt ska kunna förena mål-
inriktad idrott och studier, idrott och an-
nan karriär eller idrotta som proffs under 
toppskedet . Detta synsätt kallas dubbla 
karriärer . Dubbla karriärer i Finland inleds 

i årskurserna 7–9 och fortsätter till karri-
ärövergången efter avslutad elitidrotts-
karriär . 

Under ledning av Europeiska kommis-
sionen har man börjat fästa mer uppmärk-
samhet vid dubbla karriärsprogram och 
initiativ för att europeiska idrottares rätt 
till studier ska kunna realiseras och för 
att staterna ska se till idrottarnas välbe-
finnande och framtid såväl under idrotts-
karriären som efter den . Europeiska kom-
missionen betonar att ett systematiskt 
förfarande behövs för att främja dubbla 
karriärer . För att lyckas med dubbla karri-
ärer och ha framgång behövs det ofta att 
nyckelpersoner i organisationer eller insti-
tutioner visar välvilja, så det är viktigt att 
verksamheten i framtiden är bestående 
och utgör en del av strukturerna . 

Ett konkret sätt att främja de ungas möj-
ligheter att på ett balanserat sätt förena 
studier och idrott i vardagen samt ska-
pa förutsättningar för att eftersträva en 
toppidrottskarriär är att möjliggöra och 
utveckla idrottshögstadieverksamhet i 
kommunen . Grunden för att sammanfoga 
idrott och studier under andra stadiet ut-
görs av idrottsgymnasier, idrottsyrkessko-
lor och idrottsbetonade läroinrättningar . 
Målet med idrottshögstadieverksamheten 
är att genom ett systematiskt samarbe-
te mellan läroinrättningar, klubbar och 
idrottsakademi möjliggöra totalt cirka 
20 timmar motion, träning och idrott per 
vecka . Det finns ett aktivt, nationellt nät-
verk för idrottshögstadieverksamheten .  
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DET ÄR VÄRT ATT STÖDJA TOPPI-
DROTTEN EFTERSOM 
• Det ger kunskaper i god tävlan och 

andra livsfärdigheter .
• Det visar att det omöjliga inte är 

omöjligt trots allt .
• Det bygger gemenskap .
• Det stärker den nationella identite-

ten .
• Det ger samhället mer än det tar .

SÅ HÄR FRÄMJAR DU 
FRAMGÅNGSRIK IDROTT

Konkreta förslag:
• Utveckla verksamhetsförutsättning-

arna för idrottsakademier som ser 
till idrottares dubbla karriärer och 
träning .

• Möjliggör resultatinriktad idrott 
genom att utveckla och alloke-
ra resurser till verksamhet med 
idrottshögstadium och motsvarande 
läroinrättningar på andra stadiet 
- idrotts- och träningsförhållandena 
kan användas av idrottsakademier 
och läroinrättningar
- tillräckliga resurser allokeras för 
samordning av verksamheten och 
idrottarnas träning

• Kommunen bör stöda idrottarna och 
de idrottsproffs som är verksamma i 
kommunen

• Kommunen är med och stöder upp-
byggandet av ett regionalt kompe-
tenscentrum

• Förutsättningar skapas  
för att ordna  
idrottsevenemang

Det finska tävlings- och toppidrottssys-
temet har som mål att alla idrottare av-
lägger examen på andra stadiet . Det är 
viktigt att alla har möjlighet att skapa 
sin egen studieväg med beaktande av 
behov, utgångspunkter och mål . Ett vik-
tigt mål är att stärka den utbildnings-
mässiga jämlikheten och likvärdigheten . 
Idrottare som studerar vid idrottsinstitut 
eftersträvar internationella framgångar 
och att vara proffs i sin gren och de har 
förbundit sig till en stor tränings- och 
tävlingsmängd, som behövs för att man 
ska nå den internationella toppen . En del 
av idrottarna vid idrottsinstitut på andra 
stadiet tävlar redan i proffsserier . Det är 
viktigt att de får försöka nå sina drömmar 
och mål inom idrotten och förena den re-
sultatinriktade träningen med studier på 
andra stadiet vid idrottsgymnasium eller 
ett yrkesinriktat idrottsinstitut .

Möjliggörande och utveckling av idrottsa-
kademiernas och idrottsinstitutens (hög-
stadier, läroinrättningar på andra sta-
diet) verksamhet förutsätter resurser för 
idrottsakademierna och läroinrättningar 
som tar sikte på dubbla karriärer .

Mer information: 

Idrottsakademiprogrammet 

Idrottshögstadieverksamhet

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/
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Suomen Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt 

Liikuntatoimijat

Suomen Olympiakomitea on valtakun-
nallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka 
toimii sen hyväksi, että suomalaiset 
liikkuisivat enemmän ja menestyisivät 
huippu-urheilussa . Yhdessä jäsenjärjes-
töjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
Olympiakomitea rakentaa liikunnasta ja 
urheilusta elinvoimaa Suomeen . 

Olympiakomitealla on 88 jäsenjärjestöä, 
30 kumppanuusjäsentä ja neljä henkilö-

Tiesitkö, että Olympiakomitea on suomalaisen  
liikunnan ja urheilun kattojärjestö?

jäsentä . Olympiakomitean jäsenjärjestöt 
ovat valtakunnallisia yhdistyksiä, joiden 
toiminnan pääasiallisena tarkoituksena 
on liikunnan, huippu-urheilun tai muun 
urheilun edistäminen . Kutakin lajia voi 
edustaa järjestössä vain yksi lajiliitto . 
Valtakunnallisen toiminnan lisäksi osalla 
lajiliitoista on myös alueellista toimintaa .

Lisätietoja: Olympiakomitea ja  
Olympiakomitean jäsenjärjestöt 

Motionsaktörer

Finlands olympiska kommitté och dess 
medlemsorganisationer 

Visste du att olympiska kommittén är takorganisationen för finsk motion 
och idrott? 

Finlands olympiska kommitté är en na-
tionell motions- och idrottsorganisa-
tion som arbetar för att finländarna ska 
motionera mer och nå framgångar inom 
toppidrotten . Tillsammans med med-
lemsorganisationerna och våra samar-
betspartner skapar olympiska kommit-
tén livskraft i Finland genom motion och 
idrott .

Olympiska kommittén har 88 medlemsor-
ganisationer, 30 partnermedlemmar 
och fyra personmedlemmar . Olympiska 

kommitténs medlemsorganisationer är 
nationella föreningar vars verksamhet 
i huvudsak syftar till att främja motion, 
toppidrott eller annan idrott . Endast ett 
specialidrottsförbund kan representera 
varje idrottsgren i organisationen . Utöver 
den nationella verksamheten har vissa 
specialidrottsförbund även regional verk-
samhet .

Mer information: Olympiska 
kommittén och Olympiska kommitténs 
medlemsorganisationer

FINLANDS  
OLYMPISKA KOMMITTÉ

https://www.olympiakomitea.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/
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Klubbar 

Visste du att klubbverksamheten 
är den största folkrörelsen i 
Finland? 

En tredjedel av alla finländare är med 
i klubbverksamhet – genom att ha en 
hobby, tävla, utföra frivilligarbete eller 
annars delta i klubbverksamheten . Hela 
1,8 miljoner människor deltar i klubb-
verksamheten i olika roller . Det är den 
största folkrörelsen i Finland och dess 
inverkan på människor och hela samhäl-
let är obestridlig . 

Klubbarna erbjuder verksamhet till kom-
muninvånare i olika ålder: barn och unga, 
familjer, personer i arbetsför ålder och 
äldre personer . De kan komplettera kom-
munens eget motionsutbud till exempel 
genom att ordna grupper som lämpar 
sig för nybörjare, klubbverksamhet för 
skolbarn, hobbyverksamhet för vuxna 
samt annan handledd motion . Klubbar-
na kan även ingå i motionsrådgivningens 
servicekedja . I flera kommuner finns 
det redan ett expertorgan, t .ex . klubb-
parlament, som består av motions- och 
idrottsklubbar och föreningar samt kom-
munen och som sammanträder regel-
bundet . 

Tähtiseura-programmet är olympiska 
kommitténs, specialidrottsförbundens 
och de regionala organisationernas ge-
mensamma kvalitetsprogram . De klubbar 
som uppfyller Tähtiseura-programmets 
kvalitetsfaktorer känns igen på stjärn-
märket . Stjärnmärket är en garant för 
kvalitet . En förening som mottagit stjärn-
märket agerar ansvarsfullt, lyhört och 
uppmuntrande, reagerar på förändringar 
i omgivningen, agerar modernt och påver-
kar verksamhetsmiljön .

Mer information:
Klubbverksamheten på olympiska 
kommitténs webbplats

IDROTTSFÖRBUND
BARN OCH UNGA 
TOPPIDROTT
ELITIDROTT

STJÄRN-
FÖRENING

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/
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Mer information:

Regionala 
idrottsorganisationer

Regionala idrottsorganisationer

Visste du att det i Finland finns 15 regionala idrottsorganisationer med 
2600 organisationer som medlemmar i hela landet?

Via nätverk erbjuder de regionala organi-
sationerna kommunerna vid sidan av sin 
egen verksamhet även ett riksomfattan-
de organisationsfält, bland annat olym-
piska kommitténs och specialidrotts-
förbundens expertis och kompetens . De 
regionala organisationerna viktigaste 
samarbetspartner i landskapen är regi-
onförvaltningsverken (RFV), landskaps-
förbunden samt kommunerna .
De regionala organisationerna är:
• regionala ”nätverkslok”
• service- och utvecklingsenheter
• objektiva experter på motion och idrott
De regionala organisationer verkar:
• över kommungränserna
• över grenarnas gränser
• över sektorgränserna
De regionala organisationerna erbjuder:
• expertnätverk
• utbildningar och kompetens
• deltagande i projekt samt 

sparringhjälp t .ex . för 
projektansökningar

• samarbetsprojekt med kommuner/
klubbar

DE REGIONALA ORGANISATIONERNAS 
KONKRETA FÖRSLAG TILL KOMMUNERNA:
Tjänsteinnehavare och förtroendevalda
• nätverk
• projekt
• utbildningar
• samarbete över kommungränserna
• utveckling av idrottskulturen över sek-

torgränserna i kommunen
Genomförande av programhelheten I rö-
relse:
• Småbarnspedagogik: verkstäder, nulä-

gesbedömningar och nätverk
• Skola och studier i rörelse: webbina-

rier, projektsparring samt nätverk
• Personer i arbetsför ålder: motionsråd-

givning, motion i arbetsgemenskapen 
samt nätverk

Livskraftig, ansvarsfull klubbverksam-
het och värdesättning
• utbildning
• Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
• klubbparlament
• samarbete kommun/klubb samt sam-

arbete mellan klubbarna

FRÄMJANDE AV VÄLBEFINNANDET MED  
HJÄLP AV MOTION FÖR HJÄRTATS BÄSTA

Samarbete Delaktighet

REGIONALA IDROTTSORGANISATIONER

SMÅBARNS-
PEDAGOGIK LÅGSTADIER HÖGSTADIER

HÖGSKOLOR 
PERSONER I 
ARBETSFÖR 

ÅLDER

GYMNASIER 
ANDRA 
STADIET

ÄLDRE

Påverkan, nätverkande, ökar kompetensen och den dagliga motionen.
Vi främjar ett lokalt genomförande av I rörelse-programmen.

K L U B B V E R K S A M H E T

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/
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Social- och hälsovårdsbranschens föreningar som 
motionsaktörer

Visste du att nästan en miljon finländare har en skada eller sjukdom som 
försvårar motionering?

Utöver kommunerna och idrottsklubbar-
na är de lokala föreningsaktörerna vik-
tiga för att sätta människorna i rörelse . 
Föreningarnas motionsverksamhet rik-
tar sig till de personer som många andra 
motionstjänster inte når . I vanliga fall har 
de personer som deltar i föreningarnas 
motionsverksamhet någon faktor som 
påverkar funktionsförmågan och som gör 
att det är svårt för dem att delta i sådan 
motionsverksamhet som erbjuds till all-
mänheten .

Cirka 15 % av befolkningen, det vill säga 
nästan en miljon finländare, hör till den 
grupp av personer som på grund av ska-
da, sjukdom, funktionsnedsättning eller 
social situation har svårt att delta i så-
dan motion som erbjuds till allmänhet-
en. Personerna i denna grupp gynnas i 
förhållande mest av de hälsofördelar som 
motion medför . Dessutom främjar mo-
tionsverksamhet det sociala och psykis-
ka välbefinnandet genom att erbjuda en 
möjlighet till kamratstöd och rekreation .

Kommunen kan främja föreningarnas 
motionsverksamhet bland annat genom 

att tillhandahålla motionslokaler och 
stödja föreningarna ekonomiskt . Dessut-
om möjliggör kommunen föreningarnas 
motionsverksamhet genom att se till att 
idrottsanläggningarna är tillgängliga . 
En idrottsanläggning är tillgänglig när 
den är behaglig, säker och funktionell 
för alla användare . Detta betyder utöver 
konstruktionslösningar som möjliggör 
tillgänglighet även bland annat hälsosam 
inomhusluft, bra underhåll och tydliga 
skyltar .

Genom att stödja motionsverksamheten 
stöder kommunerna samtidigt likvärdi-
ga möjligheter för kommuninvånarna att 
delta och leva ett fullgott liv . Med hjälp av 
motion kan man också stöda kommunin-
vånarnas funktionsförmåga och därige-
nom minska eller skjuta upp behovet av 
vård och omsorg .

Mer information:

SoveLi

http://www.soveli.fi/


2424  



2525

Yhteystiedot 

Olympiakomitea

Olympiakomitean jäsenjärjestöt

Liikunnan aluejärjestöt

Liikkujan polku -verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka haluavat lisätä liikettä

Kontaktuppgifter 

Olympiska kommittén 

Olympiska kommitténs medlemsorganisationer 

Regionala idrottsorganisationer 

Nätverket Motionärens väg är en öppen mötesplats för alla som vill motionera mera 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/yhteystiedot/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/jasenet/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/verkostot/liikkujan-polku-verkosto/
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Regionala och  
lokala synpunkter 
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Regionala och  
lokala synpunkter 
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Finlands olympiska kommitté  •  Valimotie 10, 00380 Helsinki  •  olympiakomitea.fi


