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Statens idrottsråd har till uppgift att behandla frågor som med tanke på idrott och 

idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga. Idrottsrådet har särskilt till 

uppgift att:

1   utvärdera vilka verkningar statsförvaltningens åtgärder har på idrottens område,

2   avge utlåtande om de idrottsanslag som skall upptas i statsbudgeten,

3  avge utlåtande om ministeriets verksamhets- och ekonomiplan för idrottens del,

4  avge utlåtanden om bland annat

  a)   idrottsorganisationer som godkänts såsom berättigade till statsunderstöd,

  b)   verksamhetsunderstöd som skall beviljas idrottsorganisationer,

  c)   understöd som skall beviljas för anläggningskostnader för 

    idrottsanläggningar,

   d)  understöd som skall beviljas för idrottsvetenskaplig forskning och 

    informationsförmedling samt för idrottsmedicinsk verksamhet,

5    ta initiativ och avge utlåtanden i frågor som gäller idrottspolitik, 

  idrott för grupper med särskilda behov och idrottsvetenskap,

6    delta i sådana uppgifter i anslutning till det internationella idrottssamarbetet 

  som ministeriet bestämmer, samt

7    utföra andra uppgifter som faller inom idrottsrådets verksamhetsområde.

Ministeriet kan be om utlåtanden direkt av en sektion vid idrottsrådet. Ministeriet avtalar 

varje verksamhetsperiod eller årligen om ett sådant förfarande med statens idrottsråd.

Statens idrottsråd kan ha en generalsekreterare och flera sekreterare som ministeriet 

anställer för rådets mandatperiod. Idrottsrådets kansliuppgifter sköts vid ministeriet. 

Ministeriets företrädare har närvaro- och yttranderätt vid idrottsrådets och dess 

sektioners sammanträden.

(Idrottslag 18.12.1998/1054; Idrottsförordning 18.12.1998/1055)

Statens idrottsråd är undervisnings- 

och kulturministeriets 

sakkunnigorgan i uppgifter enligt 

idrottslagen. Idrottsrådet tillsätts 

av statsrådet för riksdagens 

mandatperiod.

•

Statens idrottsnämnd 1920–1966

(Statens gymnastik- och 

idrottsnämnd 1924–1946)

•

Statens idrottsråd 1966–1991

• 

Statens idrottsråd 1991–
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I JORDBRUKSLANDET Finland går industria-

liseringen och urbaniseringen långsamt. 

Bondeidealet råder och det vardagliga ar-

betet präglas av klasstvister. Lapporörelsen 

uppstår och upplöses. Ålandsfrågan avgörs 

till Finlands fördel. Kristiden och förbuds-

lagen prövar befolkningen före uppgången 

på 1930-talet och krigsåren.

  Finnair (Aero) och Rundradion inleder 

sin verksamhet. Kvinnoidealet börjar visas 

upp i Miss Finland-tävlingarna. Blixtlåset 

och hetekasängen finns i nästan varje hem. 

Tjänstemännens genomsnittliga arbetsdag 

förlängs till sex timmar.

 IDROTTENS nationella och politiska betydel-

se ökar och språkstriderna tilltar. Enandet av 

det tudelade idrottslivet blir ett övermäktigt 

mål och idrottslivet präglas av tvister mel-

lan organisationerna. Trots det fortsätter 

tävlingsidrotten sitt segertåg och Finland 

blir en stormakt inom toppidrotten.

  Föreningsverksamheten breder ut sig till 

hela landet och idrotten får allt fler utövare. 

Idrotten och skyddskårsarbetet stöder varan-

dra. Den spirande stadskulturen frambringar 

nya grenar. Skoleleverna får sportlov.

  Statens intresse för idrott och fysisk fost-

ran väcks. Krigsministeriet och kyrko- och 

undervisningsministeriet tävlar om idrotts-

förvaltningen. Krigsministeriet drar det kor-

tare strået. 
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Skolstyrelsen godkände 
bl.a. statens idrottsnämnds 

förslag om sportlov för 
skoleleverna år 1933.

Staten upptäcker 
idrotten   (1920−1944)



Kyrko- och undervisningsministeriet utnäm-

ner 17.6.1920 medlemmar till den nya sta-

tens idrottsnämnd som är underställd mi-

nisteriet. Tidpunkten kan anses vara statens 

idrottsförvaltnings födelsedag. Nämnden blir 

en permanent kommission vars ställning till 

en början inte definieras. I praktiken börjar 

   Försvarsmaktens överläkare V.F.  
   Linden rubbar den offentligt 
omhuldade bilden av ungdomarna som 
friska och sportiga förebilder för finländsk-
heten med en färgstark beskrivning av 
glesbygdsbeväringarnas dåliga kondition 
och statistik över andelen underkända vid 
uppbåden. (1930)

Statsmakten ansåg att framgångar i idrott var vik-
tiga för den unga nationen. Paavo Nurmi tävlade på 
Djurgårdens plan i mitten av 1920-talet.

För att få arrangera OS måste Finland bygga en 
stadion i Helsingfors i slutet av 1930-talet.
 

Arvo Vartia (i mitten) 
ledde statens idrotts-
nämnd från 1920-talet 
till 1950-talet. 

idrottsnämnden som ”ett gemensamt förvalt-

ningsorgan för skolstyrelsen och idrottsorga-

nisationerna”. 

  År 1924 får idrottsnämnden en instruktion 

som samtidigt utgör statens första officiella 

idrottspolitiska förklaring. Idrottsnämndens 

huvudsakliga uppgift är att bistå idrottsorga-

nisationerna. Enligt instruktionen ”bör den 

summa som olika organisationer föreslås få 

vara beroende av i vilken mån varje organi-

sations verksamhet har främjat folkhälsan, 

vanan vid disciplin och ordning samt med-

borgarnas kondition och i vilken mån varje 

organisation bidrar till att göra Finland känt 

utomlands.”

  I början av 1930-talet börjar staten stöda 

byggandet av idrottsanläggningar utgående 

från idrottsnämndens planer. I början utdelas 

bidrag främst för byggande av idrottsplaner. 

Idrottsnämndens deltidsanställda byggråd-

givare leder och övervakar byggarbetena. 

Olympiastadion i Helsingfors byggs i slutet av 

1930-talet i huvudsak med statens pengar. 

  Idrottsorganisationerna grundar (1940) 

Oy Tippaustoimisto Ab (senare Oy Veikkaus 

Ab), vars avkastning utgör grunden för den 

officiella finansieringen av idrott och motion. 

Ansvaret för fördelningen av avkastningen 

åläggs undervisningsministeriet, vilket ökar 

idrottsnämndens betydelse. Idrottsnämn-

den assisteras av idrottsanläggningsutskottet 

(1933–), förtjänstteckensutskottet (1940–) 

och idrottens ordboksutskott (1943–). 
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FINLAND återuppbyggs och krigsskadeståndet beta-
las. Den evakuerade befolkningen utplaceras och ko-
lonisationslägenheter bildas. Folket arbetar i skuggan 
av VSB-pakten och mitt i en stor strukturförändring. 
Ekonomisk tillväxt och industrialisering anses vara för-
utsättningar för utveckling. I städerna lider arbetarna 
av bostadsbrist och byggandet av materialbrist. 
  Staten utökar sitt allmänna ansvar och Finland 
börjar utvecklas till en välfärdsstat: de stora ålders-
grupperna stöds med barnbidrag, åldringarna får 
folkpension osv. Arbetet bär frukt: levnadsstandarden 
stiger och ransoneringen slopas, dansförbudet upp-
hävs och Borgbacken öppnar. Ungdomarna dricker 
Coca-Cola och barnen läser Kalle Anka. 
  På 1960-talet får folket mera fritid. Finland över-
går till fyrtio timmars och fem dagars arbetsvecka. 
Sommarstugor och billiga södernresor blir vanligare. 
Teven blir en ny familjemedlem. De skäggiga radika-
lerna stiger upp på barrikaderna och rock’n’roll på 
skivlistorna. Pojkarna får längre hår och flickorna 
kortare kjolar.

IDROTTEN får ett eget återuppbyggnadsprogram 
(1945), där bland annat en idrottsminister föreslås. 
I skolorna byts försvarslektionerna ut mot gymnas-
tiklektioner. Allt fler idrottsanläggningar byggs av 
kommunerna. 
  Idrottsförvaltningen fördelas över tre nivåer när 
kommunerna och länen får egna idrottsnämnder. 
Också Oy Veikkaus Ab är med och bestämmer om 
utdelningen av tipsmedlen. De olympiska spelen i 
Helsingfors (1952) dämpar tillfälligt tvisterna inom 
såväl politiken som idrotten och sätter fart på inter-
nationaliseringen av Finland. 
  Idrottsinstituten, motionsorganisationerna och 
idrottsvetenskaperna blir berättigade till statsbidrag. 
Tränar- och ledarutbildningen effektiveras för att åter-
börda den förlorade idrottsframgången. En idrotts-
vetenskaplig fakultet grundas i Jyväskylä (1963). Fä-
dernas ädla tro på idrotten börjar småningom ifråga-
sättas. Diskussionen om idrottens samhälleliga upp-
gifter vidgas: ”hälsa och kondition för fosterlandet!”

Idrott och 
återuppbyggnad 
(1945−1966)
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Efter krigen trodde man fortfarande att 
idrotten gjorde pojkarna till män, men 
fjärmade flickorna från kvinnligheten.



Statens idrottsnämnd får rätt att bilda nya ut-

skott, vilket också utnyttjas flitigt: arbetsutskot-

tet (1948), organisationsutskottet (1951), utskot-

tet för idrottsredskap och idrottsanläggningar 

(1952), utskottet för folkidrott (1952), utskottet 

för inomhusidrott (1953), publikationsutskottet 

(1954), siminrättningsutskottet (1954), byråut-

skottet (1955), hoppbacksutskottet (1955) och 

vetenskapliga utskottet (1957).

  I idrottens återuppbyggnadsprogram vill 

man utöka idrottsnämndens uppgifter: ”eme-

dan det inte går att åstadkomma ett central-

idrottsförbund, bör övervakningen, planeringen 

och skötseln av vissa gemensamma frågor över-

tas av statens idrottsnämnd”. Instruktionen från 

år 1946 ålägger sålunda idrottsnämnden att 

”planera, övervaka och sköta frågor som berör 

idrottsverksamheten”, vilket utökar nämndens 

befogenheter. Uppgifterna utökas ytterligare 

1956: ”Idrottsnämnden ska också övervaka 

statsbidragen till kommunerna, idrottsorgani-

Idrottsförvaltningen 1920–1966

Undervisningsministeriet
(till år 1922 kyrko- och under-
visningsministeriet)

Statens idrottsnämnd
(Statens gymnastik- och 
idrottsnämnd (1924–1946)

Länen (idrottsnämnder 
1950 –>)

Kommunerna

sationerna, idrottsinstituten och andra idrotts-

anläggningar samt främja folkidrotten.”

  Idrottsorganisationerna är välrepresentera-

de i statens idrottsnämnd – enligt revisorerna till 

och med för väl. Efter OS i Helsingfors blir idrot-

ten igen en av scenerna för de inrikespolitiska 

tvisterna. Valen av idrottare och besluten om 

statsbidrag påminner om ett stort idrottskrig. 

Enligt högern borde stöden ges till organisatio-

nerna och enligt vänstern till kommunerna.  

  Fram till år 1966 är statens idrottsnämnd 

landets viktigaste ”idrottsmyndighet” även om 

ministeriet ofta gör ändringar i nämndens för-

slag. Tidvis råkar nämnden och ministeriet på 

kollisionskurs. Idrottens andel av tipsmedlen 

minskar och kritiken mot idrottsnämnden ökar. 

I instruktionen år 1966 förlorar statens idrotts-

nämnd en stor del av sina maktbefogenheter 

och blir kort och gott undervisningsministeriets 

sakkunnigorgan inom idrott och fysisk fostran.
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      Lauri Järvi betonar i tidningen  
    Opettaja idrottsmannens bety-
delse som förebild: ”Av en duglig hederlig 
idrottsman förväntas fullständig ärlighet, 
gott uppförande, manlighet, kamratlighet, 
högaktning av äldre, sunda levnadsvanor, 
självkontroll, anspråkslöshet, förmåga att 
vinna och förlora osv. En idrottsman bör 
vara som en medeltida riddare som gick ed 
på att äga alla dygder.” (1965)

På 1950- och 1960-talet fokuserade de flesta av 
idrottsnämndens utskott på byggande av idrotts-

anläggningar.







Idrott i 
välfärdsstaten 
(1967−1990)

FINLÄNDARNA slår upp dörren till den materiella him-
len. Den ekonomiska tillväxten förändrar köpvanorna. 
Sällanköpsvaror och nöjen slukar en allt större del av 
lönen. Drömmen om en egen bil på gården till en egen 
bostad är inte längre bara en dröm. Att vara finländare 
blir synonymt med att vinna på lotto.
  Flyttningen från landsbygden till Volvos fabriker 
och de stora städerna i södra Finland är som störst i 
slutet av 1960-talet. I början av 1970-talet bor majori-
teten av finländarna i städer. Sovstäderna blir symboler 
för rotlöshet och bingohallarna mångas andra hem. 
  Den rationella världsbilden är förhärskande: pro-
blem kan lösas med planering och ingenjörskunska-
per. Tron på staten, tillväxten och utbildningen är stor. 
Jämställdhetstänkandet utmynnar i grundskolan och 
tron på vetenskapen i regionala högskolor. Välfärds-
staten upplyser om sunda levnadsvanor: undvik röd 
mjölk och cigaretter i alla färger.
  Valborgsmarscherna leder till torgen och interrail 
till Europa. Kommunerna drar i gång sommarevene-
mang och naturvårdarna upptäcker Koijärvi. Den 
nordiska butterheten friskas upp med fritt sex och fri 
försäljning av mellanöl. 

IDROTTEN kompletteras med en allt mångsidigare 
motionskultur när finländarna blir ivriga motionärer. 
Idrottspolitiken blir en del av samhällspolitiken. Lotto 
(1971–) fyller på idrottens plånbok. Partierna konkur-
rerar med idrottspolitiska program. Rådande praxis 
och arbetsfördelning befästs i idrottslagen (1979) som 
sammanbinder myndigheterna och organisationerna 
ännu starkare än tidigare. 
  Klassgränserna inom idrotten bryts på 1980-
talet; det är inte längre viktigt ”bland vem man rör 
sig”. Företagen kastar sig ut på motionsmarknaden. 
Medborgarnas möjligheter att idrotta och motionera 
förbättras. Antalet idrottsgrenar fördubblas och orga-
nisationernas krafter splittras – idrottens sönderfall 
börjar. Specialidrotten erkänns. Toppidrotten blir lika 
populär bland tv-tittarna som slottsbalen och skön-
hetstävlingarna. Vid sidan av idrott och motion upp-
står en efterfrågan på en upplevelserik och mindre 
seriös, till och med karnevalistisk idrottskultur. 
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 Jämställdhetsdebatten på 1970-talet 
satte fart på utvecklingen av special-
idrotten. Undervisningsministeriet 
och idrottsrådet har sedan dess varit 
viktiga bakgrundsfigurer för special-
idrotten.



Undervisningsministeriet koncentrerar 

idrottsfrågorna till en ny idrotts- och ung-

domsbyrå (1967). Tyngdpunkten i idrottspo-

litiken överförs från organisationerna till sta-

ten. Statens idrottsnämnd ersätts av statens 

idrottsråd och en separat idrottsvetenskaplig 

kommission, vilket avspeglar den förnyade 

idrottsförvaltningens tro på forskning. I sam-

mansättningen av rådet betonas en vidare 

samhällsuppfattning och större allmänpoli-

tiskt inflytande. Antalet riksdagsledamöter i 

rådet stiger. På idrottsrådets initiativ inleds 

en omfattande idrottspolitisk utredning som 

utmynnar i tre delbetänkanden.

  Även om idrottsrådets nya roll är att fung-

era som sakkunnigorgan för undervisnings-

ministeriet lever den gamla rådscentrerade 

arbetskulturen kvar. Förvaltningens tudelning 

leder tidvis till oklarheter och intern konkur-

rens. Problem med jäv kommer för att stanna. 

Man ser till att bereda utlåtanden – särskilt ut-

låtanden om bidrag till organisationer – ytterst 

noga inför rådets möten. 

  Idrottslagen bevarar idrottsrådet som sak-

kunnigorgan: före avgörande bidragsbeslut 

bör ministeriet begära ett utlåtande av rådet. 

I praktiken varierar idrottsrådets roll enligt hur 

mycket politiskt stöd av rådet ministeriet an-

ser sig behöva för sina propositioner. 

  Rådet närmar sig sin nuvarande sektions-

struktur i och med att idrottsanläggnings-

sektionen (1967), den idrottspolitiska sektio-

nen (1985) och delegationen för specialidrott 

(1988) grundas.

Idrottsförvaltningen 1967–1990

Undervisningsministeriet

Statens idrottsråd

Kommunerna

Länen

Idrottsbyrån

Statens idrottsvetenskap-

liga kommission
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   Ilkka Malmberg oroar sig i   
   Helsingin Sanomat för de tra-
ditionella idrottsgrenarnas öde: ”Mest 
oroliga bör vi vara för längdhoppet och 
tresteget. Finns det något mer gammal-
modigt än längdhopp. Föreställ er att ni 
när ni åker från jobbet säger att ni är på 
väg till Djurgården för att hoppa längd. 
Be någon komma med och hoppa, sen 
kan ni ta en öl. På bilarna lyser dekalerna 
”I jump too”. Missarna skulle berätta att 
de talar fem språk och hoppar tresteg.” 
(1983)

Turspelet Lotto gick förbi det 30-åriga ”kunskaps-
tipset” i popularitet och avkastning redan år 
1972. 



Mot mångsidig 
motion (1991–2010)

FINLAND och en halv miljon arbetslösa dyker ner i depres-
sionen i början av 1900-talet. VSB byts ut mot EU och mar-
ken mot euro. Under 2000-talet blir finländarnas levnads-
standard bättre än någonsin. Medborgarna lever längre 
och sundare än tidigare och har bättre utbildning. Största 
delen av befolkningen lever i välstånd och oberoende. Fokus 
flyttas från levnadsstandard till livskvalitet, från samhället 
till individen och från beständighet till kortvarighet. Utveck-
lingens avigsida är polariseringen: såväl välbefinnandet 
som illabefinnandet tenderar att hopa sig. Livsstilssjukdo-
marna blir ett hot mot arbets- och funktionsförmågan.
  Könsrollerna försvagas och generationsklyftorna växer. 
Finländarna blir gråare. De stora åldersgrupperna håller 
på att lämna arbetsmarknaden och invandrarna intar den. 
Statens ansvar för välfärden överförs på 1990-talet på kom-
munerna och på 2000-talet vidare åt medborgarna själva. 
  Människornas interaktion blir elektronisk och instru-
mentell. Den teknologiska utvecklingen förkortar avstånd, 
sparar tid och skapar brådska. Informationsbristen byts 
mot informationsstinnhet, trådtelefonen mot mobiltelefon 
och bokhyllan mot dator. Världen är hela tiden på besök 
och vi är hela tiden ute i världen. De försiktiga är misstänk-
samma: tär snabbheten på tanken, förlorar man ansiktet 
på Facebook, stjäl skärmtiden löptid?

IDROTTSKULTUREN inbegriper också hälsomotion. 
Begreppet fysisk aktivitet töjs ut till det yttersta: allt från 
olympisk idrott till butiksbesök. Vardagsmotionen minskar 
mer än idrottsutövandet ökar. Såväl unga som gamla får 
vara med. Kvinnorna härskar på gymmen, männen på täv-
lingsbanorna. Idrott är fortfarande den populäraste hobbyn 
bland finländarna. 
  Att byta idrottsförening är inte längre ett brott mot 
beundrarna. I föreningarna minskar intresset för talko-
arbete och grupptillhörigheten får en mer tillfällig karaktär. 
Proffsen kliver in i föreningarna. Toppidrotten är fortfaran-
de idrottskulturens synligaste, men också mest omstridda 
område. Den underhållning toppidrotten bjuder på svärtas 
av dopning och vadslagningsskandaler. Idrottsförvaltningen 
ingår en fast förbindelse med social- och hälsovårdssektorn 
och lösa förbindelser med många andra förvaltningsområ-
den. Idrotten blir med statsrådets välsignelse en gemensam 
fråga för alla förvaltningsområden. 
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I form för livet – statens idrottsförvaltnings 
uppgifter har under årtiondenas lopp utvid-
gats till att gälla alla befolkningsgrupper 
och de olika områdena inom den allt mång-
sidigare idrottskulturen.



Statens idrottsråds finska namn ändras (1991) 

från valtion urheiluneuvosto till valtion liikun-

taneuvosto. Rådet har tre lagstadgade sektio-

ner: den idrottspolitiska sektionen, sektionen 

för specialidrott och den idrottsvetenskapliga 

sektionen. Byggnadssektionen (1999–) som 

grundats med tillstånd av ministeriet blir per-

manent. Antalet kvinnor i idrottsrådet når en 

ny nivå.

Idrottsförvaltningen 1991–2010

Undervisningsministeriet (–>2010)

Undervisnings- och kulturministeriet (2010–>)

Statens idrottsråd
•  idrottspolitiska sektionen
•  sektionen för specialidrott
•  idrottsvetenskapliga sektionen
•  (byggnadssektionen 1999–>)

Kommunerna

Länen

Idrotts- och ungdoms-
avdelningen (–> 1997)

Idrottsenheten (1997–>)

Idrottsorganisationerna förenas äntligen. Un-

dervisningsministeriet och framför allt statens 

idrottsråd bidrar till att Finlands Idrott rf bildas 

(1993). 

  Idrottsrådets uppgifter inriktas på idrotts-

frågor som är ”vittsyftande och principiellt vik-

tiga” (1998). Samtidigt stärks rådets position 

som sakkunnigorgan. Utöver att ge förslag 

och utlåtanden får rådet i uppgift att utvär-
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         Tuomas Kyrö påminner i sin  roman 
   ”700 grammaa” om att idrott inte 
längre är bara idrott och dopning inte bara 
en idrottsfråga: ”Att brinna är ekonomiskt 
lönsammare än att vinna. Det skapar större 
rörelse, större lösnummerförsäljning, större 
intresse: en lång rättsprocess, avrättning på 
förhand, analys före och efter, mer skade-
glädje, mer smygtittande och allt betalas av 
publiken. (…) Dopningsavslöjandena skadar 
inte idrottens rykte, de stegrar det.” (2009)

dera effekten av statsförvaltningens åtgärder 

på idrottens område. Rådet sätter i gång med 

utvärderingen (2008). 

  Idrottsrådet utarbetar inriktningsdoku-

ment och andra riktlinjer för idrottsveten-

skapen, specialidrotten och byggandet av 

idrottsanläggningar. Den idrottsvetenskapliga 

sektionen styr den ministeriestödda idrotts-

forskningen mot mer tillämpad forskning. 

Under 2000-talet har kvinnorna blivit flitigare 
motionärer än männen.



Statens idrottsråd 1920–2010

Ordförande       Generalsekreterare 

Ivar Wilskman (1920−26)    Anni Collan (1920−22)

          V.J.Kostiainen (1922−26)    

Arvo Vartia (1927−50)     Sakari Ilmanen (1927−30)

          Toivo Okkola (1930−48)

Kauno Kleemola (1951−65)    Väinö Laherma (1948−60)

J.E. Niemi (1965−75)     Ilmari Järvinen (1960−70)

          Reijo Vartia (1970−73)

Matti Ahde (1975−77)     Pekka Anttinen (1973−88)

Antti Pohjonen (1978)  

Väinö Soininen (1978−83)  

Mikko Elo (1984−89)     Anssi Lamponen (1988−99)

Matti Saarinen (1989−91)  

Harri Holkeri (1991−94)  

Anssi Rauramo (1994−98)  

Jari Koskinen (1998−99)  

Matti Saarinen (1999−2007)   Hannu Tolonen (1999–2000)

          Juha Heikkala (2000−07)

Tapio Korjus (2007−11)     Kirsti Laine (2007−11)

Omkring en miljon finländare rör på sig i 

idrottsföreningar. År 2010 stöder undervis-

nings- och kulturministeriet idrottens med-

borgarverksamhet med ca 44 miljoner euro 

(33 % av idrottsanslagen). Statens idrottsråd 

har under 2000-talet årligen gett utlåtanden 

om i genomsnitt 130 ansökningar om statsbi-

drag till idrottsorganisationer.

Det finns 30 000 idrottsanläggningar i Fin-

land. År 2010 stöder undervisnings- och kul-

turministeriet byggande och renovering av 

idrottsanläggningar med nästan 22 miljo-

ner euro (17 % av idrottsanslagen). Statens 

idrottsråd har under 2000-talet årligen gett 

utlåtanden om i genomsnitt 300 ansökningar 

om statsbidrag för byggande eller renovering 

av idrottsanläggningar.

År 2010 finansierar undervisnings- och kultur-

ministeriet idrottsvetenskaplig forskning, ut-

bildning och informationsförmedling med ca 

6 miljoner euro (5 % av idrottsanslagen). Sta-

tens idrottsråds idrottsvetenskapliga sektion 

har under 2000-talet årligen gett utlåtanden 

om i genomsnitt 115 ansökningar om stats-

bidrag till forskningsprojekt, idrottsvetenskap-

liga samfund och samfund som förmedlar in-

formation om idrott.
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