Ministeriernas resultatkort
för motion och rörelse

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Främjande av tväradministrativt samarbete

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Främjande av tväradministrativt
samarbete

•

•

•

Stöd till statsrådets beslutsfattande

Rörlighet och motion som en del av det
tväradministrativa samarbetet (såsom
främjande av hållbar utveckling och
sunda offentliga rum för motion)

•

Främjande av rörlighet och motion som
en del av Statsrådets gemensamma
utrednings och forskningsverksamhet
(VN TEAS)

i statsförvaltningen.

BASUPPGIFTER

Utrednings- och forskningsprojekt
inom rörlighet och motion som en del
av VN TEAS-verksamheten

Ansvar
(1) Tjänster för statsrådet
(2) Statens ägarstyrning
(3) Tväradministrativt samarbete
(4) Finlands EU-politik
Ekonomi
0,22 md € / 0,4 % av statsbudgeten (2018).

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

Lag om statsrådet

•

•

•

Reglemente för statsrådet

Främjande av tväradministrativ verksamhet
för rörlighet och motion

•

Genomgående beaktande av rörlighet och
motion som en del av VN TEAS-projekten

Personal
645 årsverken (2019).
Centrala ämbetsverk och institutioner på
förvaltningsområdet
Rådet för bedömning av lagstiftningen, Forsknings- och
innovationsrådet, Ekonomiska rådet.

Statsrådets gemensamma utredningsoch forskningsverksamhets (VN
TEAS) finansiering till utrednings- och
forskningsverksamhet inom rörlighet
och motion, ca 0,15 milj. € (2018)

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Främjande av rörlighet och motion
som en del av främjandet av den
tväradministrativa verksamheten
(beloppet kan inte uppskattas)

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Främjande av Finlands internationella ställning, hållbar

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Att stärka Finlands internationella
ställning

•

Att främja internationellt samarbete
genom motion

•

•

Att trygga Finlands självständighet
och territoriella integritet

•

Att främja utvecklingssamarbete genom
motion

•

Att förbättra finländarnas säkerhet
och välfärd

•

Att främja hållbar utveckling,
internationell stabilitet, fred,
demokrati, mänskliga rättigheter,
rättsstatsprincipen och
jämställdheten.

utveckling, jämställdhet, demokrati och mänskliga
rättigheter.

BASUPPGIFTER

Ansvar
Centrala ansvarsområden är bl.a. utrikesoch säkerhetspolitik, utvecklingspolitik och

Inga indikatorer finns

utvecklingssamarbete, externa ekonomiska relationer
och internationell människorättspolitik.
Ekonomi
1,12 md € / 2 % av statsbudgeten (2018).

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

•

Bättre utnyttjande av hållbar rörlighet
och motion som metoder för att främja
utvecklingssamarbetet och ärenden som är
viktiga för Finland internationellt, såsom en
ambitiös klimatpolitik, mänskliga rättigheter,
likabehandling och jämställdhet samt
demokrati och medborgarsamhället.

•

Mera systematik och strategiskt tänkande
i utnyttjandet av hållbar rörlighet och motion
som en del av det internationella samarbetet.

•

Personal
Ministeriet har ca 880 anställda, i utrikesförvaltningen
ca 2330 anställda (2018).
Centrala ämbetsverk och institutioner på
förvaltningsområdet
Finlands nätverk av representationer, dvs. ambassader
och konsulat, representationer vid internationella
organisationer (EU, ER, OECD, FN-organisationer, Nato,
WTO) samt övriga verksamhetsställen.

Understöd till projekt inom
utvecklingssamarbetet som främjar
motion, 0,15 milj. € (2018)

Det finns ingen central lagstiftning
med tanke på främjandet av rörlighet
och motion.

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Satsningar på främjande av
internationellt samarbete genom
motion (beloppet kan inte uppskattas)

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Lika möjligheter att
delta och påverka

•

•

Gemensamma motionsorgan för föreningar och
kommuner

•

En tidsenlig
och sporrande
rättsordning

•

Initiativ och utlåtanden som berör motion och idrott

•

Utnyttjande av sätt att delta och påverka
i utvecklandet av kommunens motionstjänster

•

Främjande av likabehandling och jämställdhet
i kommunernas strategier för främjande av motion
och idrott

•

Antalet likabehandlings- och jämställdhetsplaner
i motionsfrämjande organisationer

•

Antalet klagomål som gäller motion och idrott
(jämställdhet och likabehandling) och diskriminering
i motionstjänster

•

Betyg för idrottsplatsernas språkrelaterade tjänster

Främjande av delaktighet, demokrati, likabehandling
och jämställdhet samt förebyggande av diskriminering
i samhället.

•

Högklassig
lagberedning

•

Högklassigt
rättsskydd

•

Rättvist
straffrättsligt ansvar

BASUPPGIFTER

Ansvar
(1) Rättsordning och rättsskydd, (2) demokratins strukturer

•

•

och (3) medborgarnas grundläggande rättigheter.
Ekonomi

•

Samordning och utveckling
av medborgarsamhället och
frivilligverksamheten (Verksamhetsförutsättningarna för motions- och
frivilligorganisationer)
Främjande av påverkandet av
beredningen, hörandet och rätten till
initiativ (Delaktighet i besluts-fattandet
inom motion och idrott)
Främjande av grundläggande rättigheter,
likabehandling och jämställdhet
samt uppföljning av diskriminering
(Likabehandling, jämställdhet och
diskriminering inom motion och idrott)
Fångars motionsutövning

0,927 md € / 1,7 % av statsbudgeten (2018).
Personal

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Ministeriet har ca 260 årsverken, hela förvaltningsområdet

Uppskattade direkta satsningar:

•

Grundlag

•

ca 9250 årsverken (2019).

•

•

Föreningslag

Jämställdhet mellan könen och beaktande av
könsmångfalden i motion och idrott

•

Förvaltningslag

•

Främjande av lika möjligheter att utöva motion

•

Diskrimineringslag

•

Olika former av trakasserier och diskriminering i motion
och idrott

•

FN:s konvention om
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

•

Utveckling av uppföljningen som gäller likabehandling,
jämställdhet och diskriminering i motion och idrott,
i synnerhet på praktisk nivå

•

Jämställdhetslag

•

Förbättrande av medborgarnas delaktighet i beslut som
gäller motion och idrott

•

Stärkande av god förvaltningssed och utveckling av
verksamhetsmodeller som följer god förvaltningssed
i idrottsförvaltningen och -organisationer

•

Aktivt deltagande i utvecklingen av medborgarsamhället
i fråga om organisationer som främjar rörlighet, motion
och idrott

Centrala ämbetsverk och institutioner på
förvaltningsområdet
Domstolar, åklagarämbeten, utsökningsverk,
barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens
byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå,
diskriminerings- och jämställdhetsnämnden,
dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden,
sametinget och konsumenttvistenämnden.

Inga uppskattade direkta
satsningar på främjande av
motion och idrott

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Indirekt främjande av motion
och idrott som en del av bl.a.
omkostnaderna för JM och
myndigheter i anslutning
till det (beloppet kan inte
uppskattas)

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Analys av säkerhetsmiljön och
prognostisering av förändringar

•

•

Säkerheten som upplevs av
befolkningen

•

Förebyggande bekämpning av
otrygghet som orsakas av utslagning

Säkerhet som möjliggör rörlighet, motion
och idrott (exempelvis säkerhet vid
evenemang, sportskytte och jakt)

•

•

Penningspelsverksamhet och
penninginsamlingar samt lagstiftning
och tillsyn som möjliggör finansiering av
motion och idrott

Säkerheten vid motions- och
idrottsevenemang (ingen
informationskälla ännu)

•

Polis-, räddnings- och
gränsbevakningsväsendets
funktionsförmåga

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

En fungerande tjänstemannakår som tryggar säkerheten.

•
BASUPPGIFTER

Ansvar

•

Inre säkerhet och invandring: (1) polisverksamhet,
(2) räddningsverksamhet, (3) invandring,

Effektiva och genomslagskraftiga
säkerhetsstrukturer och -processer
Upprätthållande och förbättring
av individens och samhällets
krishanteringsförmåga

•

(4) gränsbevakningsverksamhet.

Motion för att upprätthålla och
främja funktionsförmågan hos
personalen inom polis-, räddnings- och
gränsbevakningsväsendet samt som en
del av utbildningen på området

Ekonomi
1,48 md € / 2,7 % av statsbudgeten (2018).
Personal
Ministeriet har ca 240 anställda, hela förvaltningsområdet
ca 15 200 anställda (2019).

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

Lag om penninginsamlingar

•

•

Polis-, räddnings- och

•

Skjutvapenlag

Tryggande av förutsättningarna för
sportskytte och jakt

gränsbevakningsväsendets

•

Ordningslag

•

•

Polislag

Stadion säkerheten samt uppföljning av och
statistikföring för säkerheten vid motions- och
idrottsevenemang

•

Räddningslag

•

Gränsbevakningslag

•

Lag om sammankomster

Centrala ämbetsverk och institutioner på

satsningar på personalens motion

förvaltningsområdet

och motionsmiljöer (beloppet kan inte
uppskattas)

Polisstyrelsen, Migrationsverket,
Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket,
Räddningsinstitutet, Krishanteringscentret och
Skyddspolisen.

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Främjande av rörlighet och motion även
som en del av andra anslag, såsom
anslagen för polisutbildningen (beloppet
kan inte uppskattas)

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Upprätthållande och utveckling av befolkningens
(i synnerhet värnpliktigas) fysiska och psykiska
funktionsförmåga för behov under undantagstillstånd och
fredstid, som en del av upprätthållandet av den militära
beredskapen.

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Förebyggande militär
försvarsförmåga

•

Motionsutbildning och fysisk utbildning samt
fritidsmotion för beväringar

•

Konditionstest för beväringar

•

•

Försvarspolitik som följer
Finlands intressen

•

Motionsmängden i samband med
utbildningen

•

•

Stärkande av den
internationella säkerheten

Idrottsskolan, idrottsunderofficerare samt
nationell och internationell tävlings- och
träningsverksamhet

•

Försvarsmaktens personalmotion

Antalet motionsklubbar för beväringar
samt antalet deltagare/registrerade
prestationer

Ett tryggt samhälle

•

Främjande av motion och idrott bland den
övriga befolkningen (försvars-maktens UUAverksamhet och försvarsorganisationernas
motionsverksamhet)

•

Antalet som avbrutit beväringstjänsten,
fysiska konditionen som motivering

•

Konditionstest för personalen

•

Fältduglighetstest

•

Konditionstest för reservister

•

BASUPPGIFTER

•

Ansvar
(1) försvarspolitik, (2) militärt försvar, (3) samordning av

Motionsprojekt och -forskning samt
kompletterande utbildning i motion och idrott

totalförsvaret och (4) militär krishanteringsverksamhet
och fredsbevarande.

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

Ekonomi

Uppskattade direkta

•

Lag om försvarsmakten

2,92 md € / 5,2 % av statsbudgeten (2018).

•

•

Statsrådets förordning om
försvarsmakten

•

Värnpliktslag

•

Lag om frivillig militärtjänst för
kvinnor

•

Lag om frivilligt försvar

•

Försvarsministeriets förordning
om behörighetsvillkoren
och anställningsvillkoren
för den militära
krishanteringspersonalen

Personal
Försvarsministeriet har ca 130 anställda, hela

Ca 60 hel- eller deltidsanställda inom
idrottsområdet samt ca 35 personer vid
Idrottsskolan, totalt ca 5 milj. €/år

•

Internationell tävlings- och träningsverksamhet
samt ordnande av tävlingar, 0,7 milj. €/år

•

Idrottsskolans träningsverksamhet, 0,36 milj. €/år

förvaltningsområdet

•

Militära FM-tävlingar, 0,07 milj. €/år

Försvarsmakten och Försvarsförvaltningens byggverk.

Uppskattade indirekta satsningar:

förvaltningsområdet ca 12800 anställda (2019).
Centrala ämbetsverk och institutioner på

•

Garnisonernas idrottsplatser och deras
omkostnader (beloppet kan inte uppskattas)

•

Truppförbandens anskaffningar och
träningsverksamhet (beloppet kan inte
uppskattas)

•

Stöd till personalens arbetshälsa (andelen motion,
beloppet kan inte uppskattas)

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA
AV SIR)

•

Uppföljning och informationsgrund
om reservisternas kondition

•

Behandling av levnadsvanor och
bättre erbjudande av eventuella
stödåtgärder som en del av uppbåden

•

Utveckling av konditionsnivån
hos personer som anländer till
beväringstjänst i brett samarbete

•

Ökande av deltagandet i frivillig
motion under beväringstjänsten
(exempelvis högklassiga
motionsmöjligheter med låg tröskel)

•

Upprätthållande av en god
fysisk kondition i reserven efter
beväringstjänsten (exempelvis
behandling av motion och
motionsrådgivning som en del av
reservövningarna)

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Tryggande av hållbara offentliga finanser

BASUPPGIFTER

Ansvar

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Sysselsättning och ökande
produktivitet

•

Beskattning som stöder motion och
idrott

•

Kommunernas omkostnader för
motion och friluftsliv per invånare

•

Klientorienterade och resultatrika
offentliga tjänster

•

Främjande av rörlighet och motion som
en del av kommunernas basservice

•

Finansiering av främjandet av motion
och rörlighet i statsbudgeten

•

De offentliga finansernas hållbarhet

•

•

Internationell påverkan och ett
framgångsrikt Europa

En hållbar ekonomisk politik som
möjliggör främjande av rörlighet, motion
och idrott

(1) Ekonomisk politik, (2) Beskattning, (3)
Finansmarknaden, (4) Förvaltningspolitik, (5)
Kommunärenden, (6) Den offentliga förvaltningens ICT
och (7) Staten som arbetsgivare.
Ekonomi
17,3 md € / 31 % av statsbudgeten (2018).

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Personal

•

Uppskattade direkta satsningar:

•

Kommunallag

•

Ministeriet har ca 360 anställda, hela förvaltningsområdet

•

Inga direkta satsningar på främjandet
av rörlighet och motion

•

Lag om statsandel för kommunal
basservice

•

Uppskattade indirekta satsningar:

•

Inkomstskattelag

•

Främjandet av rörlighet och motion
som en del av statsandelarna och
anslagen, såsom statsandelarna
för basservice, 8,5 md euro (2018,
beloppet kan inte uppskattas)

•

Mervärdesskattelag

Skattepolitik som främjar aktiv rörlighet
och motion, t.ex. förenhetligande och
utveckling av momssatserna (förutom
hälso- och välfärdstjänsterna som hör till
nollskatteklassen endast en momssats som
täcker alla motionstjänster som skulle vara
på en nivå som sporrar till motion)

•

Tryggande av anslagen för motion
i statens budgetmedel samt stärkande av
den tväradministrativa finansieringen till
främjande av rörlighet

ca 12 100 anställda (2019).
Centrala ämbetsverk och institutioner på
förvaltningsområdet
Regionförvaltningsverken, magistraterna, Statens
ekonomiska forskningscentral, Statskontoret,
Statistikcentralen, Befolkningsregistercentralen
och Servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltning, Senatfastigheter, HAUS
utvecklingscentret, Hansel, Statens pensionsfond,
Kommunernas pensionsförsäkring och Kommunernas
garanticentral.

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Motionens egenvärde och instrumentella

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Allas förmåga och
kompetens stärks

•

•

•

Kreativ,
utforskande
och ansvarsfull
verksamhet
förnyar samhället

Andelen som rör på sig enligt motionsrekommendationerna samt den fysiska funktionsförmågan i olika befolknings- och åldersgrupper

•

Kommunernas idrottsväsendens omkostnader och
investeringar samt motion och idrott
i kommunernas strategier

•

Antalet/andelen av befolkningen som deltar
i medborgarverksamhet inom motion och idrott

•

Åtgärder som ökar motionen i småbarnspedagogiken,
den grundläggande utbildningen och på andra stadiet

•

Motion i högskolornas strategier

•

Antalet som avlagt examen inom idrottsområdet
samt forskningens omfattning och kvalitet

•

Planer för likabehandling och jämställdhet
i motionsfrämjande organisationer samt
diskriminering inom motion och idrott

värde som stöd för fostran, lärandet och
delaktigheten, motion och idrott som en del
av ett meningsfullt liv.
•
BASUPPGIFTER

Ansvar
(1) Småbarnspedagogik, (2) utbildning, (3) studiestöd,

Förutsättningarna
för ett
meningsfullt liv
tryggas på lika
villkor

(4) forskning, (5) konst och kultur, (6) upphovsrätt,

•

Främjande av rörlighet och motion som en del av
småbarnspedagogiken och den allmänbildande
utbildningen, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen
samt forskningen, studerandemotion

•

Främjande av rörlighet som en del av ungdomsarbetet

•

Främjande av kreativa och expressiva motionsformer,
såsom cirkus, dans och parkour

•

Förmedling av information om motion och idrott i
biblioteken

(7) motion och idrott, (8) ungdomsarbete, (9) bibliotek
och (10) kyrkoärenden.

Allmän ledning, samordning och utveckling av
idrottspolitiken samt skapandet av allmänna
förutsättningar i statsförvaltningen (kommuner,
medborgarverksamhet, anläggning av
idrottsplatser, utbildningscentrum, forskning
och sammanslutningar på området, elitidrott,
en motionsorienterad livsstil, likabehandling och
jämställdhet samt internationell verksamhet)

Ekonomi
6,69 md € / 12 % av statsbudgeten (2018).
Personal
Ministeriet har ca 260 anställda, hela
förvaltningsområdet ca 2500 anställda.

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

Grundlag

•

•

•

Idrottslag och -förordning

Bristfällig fysisk aktivitet bland befolkningen samt
polariseringen i fråga om rörlighet och motion

•

FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning,
Diskrimineringslag och
Jämställdhetslag

•

Motionens ställning som kommunal basservice

•

Främjande av en motionspositiv verksamhetskultur
från småbarnspedagogiken till högskolorna

•

Motionsmiljöernas tillgänglighet, idrottsplatsernas
reparationsskuld och brist på idrottsplatser i tätorter

•

Jämställdhet, likabehandling och etik samt
diskriminering i fråga om rörlighet, motion och idrott

•

Tväradministrativt främjande, samordning och
utvärdering av genomslaget i fråga om rörlighet och
motion

•

Utspriddheten i fråga om information om rörlighet, motion
och idrott, otillräcklig kunskapsgrund och systematiskt
utnyttjande av informationen i beslutsfattandet

Statens idrottsanslag 173,4 milj.
euro (2018)

Centrala ämbetsverk och institutioner på

Uppskattade indirekta satsningar:

förvaltningsområdet

•

Riksarkivet, Nationella audiovisuella institutet,
Institutet för de inhemska språken, Museiverket,
Biblioteket för synskadade, Utbildningsstyrelsen,
studentexamensnämnden, statens läroanstalter,
Besvärsnämnden för studiestöd, Finlands Akademi,
Centret för konstfrämjande, konstrådet och statens
konstkommissioner samt regionförvaltningsverken
(RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna
(NTM) i fråga om kulturväsendet.

Främjandet av rörlighet och motion
ingår i flera av UKM:s andra anslag och
understöd, såsom statsandelar och
-understöd för småbarnspedagogik,
grundläggande utbildning, morgonoch eftermiddagsverksamhet,
skolornas klubbverksamhet,
yrkesutbildning, fritt bildningsarbete,
kommunernas ungdomsarbete samt
statsfinansieringen för högskolornas
verksamhet (beloppet kan inte
uppskattas).

•

Lag om småbarnspedagogik, Lag om
grundläggande utbildning, Gymnasielag
och Lag om yrkesutbildning,
Yrkeshögskolelag och Universitetslag
samt Lag om fritt bildningsarbete

•

Ungdomslag

•

Kommunallag, Lag om kommunernas
kulturverksamhet samt Föreningslag

•

Markanvändnings- och bygglag

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Ett ansvarsfullt
livsmedelssystem som förnyas

•

•

Friluftsområdenas besökarantal

•

•

En hållbar naturresursekonomi
som förnyas

Antal fritidsutövare av fiske, jakt,
bär- och svampplockning

•

Antal jakt- och fisketillstånd

•

Antal utvecklingsprojekt
i jordbruksfonden som främjar
rörlighet och motion och belopp

•

Antal utövare av hästsport

•

Företag inom hästhushållning, antal,
sysselsättning och omsättning

Främjande av landsbygdens livskraft, människors välfärd
(i synnerhet på landsbygden) och hållbar användning av

•

naturresurser.

BASUPPGIFTER

Ansvar

•

(1) jordbruk och trädgårdsodling, (2) utveckling av

En diversifierad
företagsverksamhet och
framgångsrik landsbygd,
multilokalitet och nätverk

•

Främjande av användning av naturen för
rekreation, aktivt naturliv och naturturism
samt forskningsverksamhet
Motionsfrämjande projekt i programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
och 4H-verksamhet

•

Främjande av hästhushållning och hästsport.

•

Utveckling av naturresurs-, fastighets- och
platsuppgifterna (bl.a. kartor och karttjänster
som används i motion och idrott)

Tillförlitliga och omfattande
uppgifter om platser,
fastigheter och lokaler

landsbygden, (3) skogsbruk, (4) fiskeri-, vilt- och
renhushållning, (5) livsmedel, (6) säkerhet och kvalitet
i fråga om produktionsförnödenheterna inom jordbruket,
djurens hälsa och välfärd samt växthälsa, (7) lantmäteri
samt (8) vattenhushållning.

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

Lag om stödjande av
landsbygdens utveckling

•

•

Statsrådets förordning
om stödjande av
projektverksamhet på
landsbygden

Den administrativa utspriddheten och bristen på
samordning i fråga om friluftsliv och användning
av naturen för rekreation

•

Antalet gånger som jakt och fritidsfiske utövas
och antalet utövare, åldersutvecklingen och
könsfördelningen

•

Främjande av den regionala jämlikheten i fråga om
motionstjänster och -möjligheter.

•

Utspriddheten i fråga om utbudet av
naturturismtjänster, kundorienterad
marknadsföring samt kunskapsbasens
utspriddhet och bristfällighet

•

Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för
en mångsidig hästhushållning och hästsport och
av möjligheterna till hästrelaterade hobbyer

•

Att utveckla produktionen, sammanställandet och
distributionen av information och olika tjänster
med anknytning till friluftsliv, användning av
naturen för rekreation och aktiva naturhobbyer

•

Ekonomi
2,7 md € / 4,8 % av statsbudgeten (2018).
•
Personal
Ministeriet har ca 250 anställda, hela förvaltningsområdet
4200 anställda (2019).
Centrala ämbetsverk och institutioner på
förvaltningsområdet
Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket,
Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Finlands skogscentral,
Finlands miljöcentral och Närings-, trafik- och

•

Jordbruksfondens projektunderstöd för
främjande av motion, ca 10-12 milj. €/år
(offentlig finansiering totalt)
Till Forststyrelsen för att främja användning
av naturen för rekreation och naturturism,
5,8 milj. € (2019)
Momentfinansiering av jakt- och
fisketjänster 0,55 milj. euro/år

•

Lag om Forststyrelsen

•

Lag om fiske

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Statsbidrag för 4H-verksamhet 3,9 milj. €
(2019)

•

Främjande av hästhushållning, 40,2 milj. €
(2019)

•

Lantmäteri och informationsresurser (inkl.
bl.a. upprätthållande och utveckling av
platsuppgifter och kartor), 55,6 milj. € (2019)

miljöcentralerna.

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

En lagstiftning som möjliggör
utveckling av nya tjänster

•

•

Färdsättsandelen och trafikvolymen i fråga om
gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik

•

Upprätthållande av välfärden,
skapande av hållbar tillväxt och
nationell konkurrensfördel med
innovativa tjänster

•

Cykelledernas längd, vinterunderhåll av gångoch cykelleder

•

Medborgarnas tillfredsställelse med gång- och
cykelomständigheterna

•

Antalet program och strategier eller motsvarande
som främjar cykling i kommunerna

•

Cykelförbindelser till de viktigaste kommersiella
tjänsterna och fritidsfunktionerna

•

Fotgängare och cyklister som avlidit eller skadats
allvarligt i vägtrafiken

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Hållbar rörlighet och en välmående människa.

BASUPPGIFTER

Ansvar

•

(1) Tjänster för rörlighet, kommunikation och transport,
(2) Datasäkerhet och dataskydd, utnyttjande av
information, säkerhet och automatisering i trafiken samt

•

(3) trafik- och kommunikationsnät samt energi- och
miljöfrågor i anknytning till trafik och kommunikation.

•

Att göra det möjligt att utnyttja
information i utvecklingen av nya
tjänster och ny affärsverksamhet

•

Trafik och kommunikationsnät
som möjliggör samhällets
utveckling och förnyelse

Att främja gång- och cykeltrafik
och utveckla omständigheterna
(upprätthållande och anläggande
av gång- och cykelleder,
mobilitetsstyrning osv.)
Att utveckla kollektivtrafiken
(ökar även användningen av
aktiva färdsätt)
Tv-sändning av samhälleligt
viktiga idrottsevenemang

Ekonomi
3,5 md € / 6,2 % av statsbudgeten (2018).
Personal
Ministeriet har ca 140 anställda, hela förvaltningsområdet

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

Vägtrafiklag

•

•

•

Lag om transportservice

Utveckling av omständigheter och möjligheter för hållbara
och aktiva färdsätt, en tät samhällsstruktur och blandade
tjänster

•

Lag om trafiksystem och
landsvägar

•

•

Lag om underhåll och
renhållning av gator och vissa
allmänna områden

Att nå idrottsplatser och motionsmiljöer på hållbara
färdsätt, utveckling av rörligheten och motionen som
helheter

•

Att utveckla ekonomiska styrningsmetoder för att sporra
till gång och cykling, exempelvis i fråga om arbetsresor

•

Utveckling av resurseringen för uppföljningen av gång och
cykling samt av utvärderingen av åtgärdernas genomslag

•

Kollektivtrafikens tillgänglighetsnivå och färdtjänsternas
tillräcklighet exempelvis i fråga om hobbyer för personer
med funktionsnedsättning

•

Främjande av digitalisering, automatisering och nya
transporttjänster

•

Att få med de mest intressanta stortävlingarna för damer
och de paralympiska spelen på listan över samhälleligt
viktiga idrottsevenemang som televiseras

2200 anställda (2018).
Centrala ämbetsverk och institutioner på

•

förvaltningsområdet
Transport- och kommunikationsverket Traficom,
Trafikledsverket Väylä, Meteorologiska institutet,

Statsunderstöd för
mobilitetsstyrning, 0,9 milj. euro
(2018)
Investeringsstöd för gång- och
cykeltrafik, 3,5 milj. euro (2018)

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Underhåll och anläggning av
gång- och cykelleder, årligen ca
38–43 milj. euro

•

Statsunderstöd för främjande
av säkerhetsverksamhet för
vägtrafik, 9,1 milj. euro (2019)

trafikledningskoncernen Traffic Management Finland Ab
samt Rundradion som styrs direkt av riksdagen.

•

Markanvändnings- och
bygglag

•

Lag om tjänster inom
elektronisk kommunikation
och Statsrådets förordning
om televisions- och
radioverksamhet

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Främjande av tillväxt och sysselsättning samt

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Ett konkurrenskraftigt
Finland

•

•

Omsättning och sysselsättning i fråga om
företagsverksamhet inom motion och idrott

•

Ett innovationssystem som
förnyas

Näringsverksamhet, innovationer
och turism inom motions- och
välfärdsbranschen

•

•

Motion som en del av utvecklingen av
arbetslivet (arbetshälsa), integrationen av
invandrare och civiltjänsten

Företagsstöd och finansiering till
företagsverksamhet inom motion och idrott
(Finnvera och NTM-centralerna)

•

•

Motion som en del av regionutveck-lingen
och motionsfrämjande projekt inom
Europeiska unionens struktur-fonder
(Europeiska regionala utveck-lingsfonden
och Europeiska socialfonden)

Antalet strukturfondsprojekt som främjar rörlighet
och motion samt belopp

•

Den vuxna befolkningens självbedömning av
arbetsförmågan i relation till de fysiska kraven
i arbetet

•

Stöd till personalmotion

funktionsförmågan och välbefinnandet hos personer
i arbetsför ålder och invandrare

•

BASUPPGIFTER

Ansvar

•

(1) Verksamhetsmiljön för företagande och

Positiv utveckling
inom sysselsättningen,
arbetslösheten och den
ekonomiska tillväxten
De offentliga satsningarna
på energiteknik ökar

innovationsverksamhet, (2) arbetsmarknadens
funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförmåga,
(3) regionutvecklingen, (4) energipolitik samt

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

Uppskattade direkta satsningar:

•

Arbetarskyddslag

Ekonomi

•

Företagsstöd till motion och idrott, 2,7 milj. euro (2018)

•

3,01 md € / 5,4 % av statsbudgeten (2018).

•

Stöd till innovationsverksamhet inom motion och
idrott, n. 3 milj. € (uppskattning)

Lag om främjande av
integration

•

Lag om utveckling
av regionerna och
förvaltning av
strukturfondsverksamheten

(5) integration av invandrare.

Personal
Ministeriet har ca 390 anställda, hela

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Finlands
Malmförädling Ab.

•

Bättre identifiering av och stöd till
möjligheter till affärsverksamhet på
idrottsområdet, strategisk utveckling
av området och satsningar på att stöda
internationalisering

•

EU:s strukturfonders stöd till projekt som främjar
motion och idrott, ca 14 milj. € (2018)

•

Statens specialunderstöd till stöd för integration
i idrottsorganisationer, 0,15 milj. € (2018)

•

Förbättring av motionens ställning som
en del av utvecklingen av arbetshälsan

•

Civiltjänstcentralens motionsfostran och åtgärder för
att främja motion. 0,1 milj. € (uppskattning)

•

Lika tillgång till privata motionstjänster
för olika befolkningsgrupper

•

Beaktande på bred bas av fysisk
aktivitet och motion som en del
av regionutvecklingen och EU:s
strukturfondsprogram

registerstyrelsen, Säkerhets- och kemikalieverket
(Tukes), Finnvera Abp, Finlands Industriinvestering Ab,

Förenhetligande och utveckling av
momssatserna för idrottsområdet så
att de stöder motion och idrott.

Som en del av Turism 4.0-programmet riktas till
främjande av idrottsturism 0,6 milj. € (2018–2019)

Försörjningsberedskapscentralen, Business Finland,
Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och

•

•

trafikcentralerna, arbets- och näringsbyråerna,
Energimyndigheten, Geologiska forskningscentralen

Utveckling av kunskapsbasen,
statistikföringen och prognostiseringen
i fråga om företagsverksamhet på
idrottsområdet

Internationaliseringsstöd för företagsverksamhet inom
motion och idrott, vintersport i Kina och projektet
Tokyo 2020 Olympiska paviljongen, 0,32 milj. € (2019)

förvaltningsområdet
förvaltningsområdet Närings-, miljö- och

•

•

förvaltningsområdet ca 7400 anställda.
Centrala ämbetsverk och institutioner på

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA
AV SIR)

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Främjande av motion och idrott som en del av ANM:s
övriga anslag, såsom finansiering av företagsverksamhet
inom motion och idrott (Finnvera), 23 milj. €

•

Civiltjänstlag

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

Att främja befolkningens hälsa och välbefinnande.

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

Människors aktiva
delaktighet

•

Tväradministrativt främjande av motion som främjar
hälsan och välbefinnandet (TEHYLI)

•

•

Samordnade tjänster
och förmåner

•

Fysisk aktivitet och motion som en del av främjandet av
funktionsförmågan och arbetsförmågan (STEA-understöd
till social- och hälsoorganisationer, Arbetshälsoinstitutets
åtgärder, främjande av funktionsförmågan hos äldre)

Andelen som rör på sig enligt
motionsrekommendationerna i olika
befolknings- och åldersgrupper

•

Självrapporterade funktionsbegränsningar
hos barn och unga samt hos vuxna

•
BASUPPGIFTER

Ansvar

En trygg och
välmående livs- och
arbetsmiljö

(1) Att stöda välfärd och hälsa, (2) social- och

•

Hållbar finansiering

hälsovårdstjänster, (3) socialförsäkring (pensions-,

•

Välfärd i samband
med att arbetet
förändras

sjuk- och arbetslöshetsförsäkring),
(4) privatförsäkring, (5) arbetarskydd och
arbetshälsa samt (6) jämställdhet.

•

Fysisk aktivitet och motion som en del av
livsstilsinterventionerna och förebyggandet, vården
och rehabiliteringen när det gäller sjukdomar
(motionsrådgivning och -servicekedjor, idrottsmedicinsk
utbildning, forskning om befolkningens fysiska aktivitet
osv.)

Den vuxna befolkningens uthållighet och
muskelstyrka, stillasittande och fysiska
aktivitet

•

Den vuxna befolkningens självrapporterade
arbetsförmåga och ork i arbetet fram till
pensioneringen

•

Främjande av fysisk aktivitet och motion som en del
av socialservicen (motion som en del av boende- och
transporttjänsterna, den personliga hjälpen osv.)

•

Stöd till personalmotionen

•

•

Stöd till utkomsten i motionshobbyer och idrott (bl.a.
social trygghet för professionella idrottare)

Tväradministrativ arbetsgrupp som
behandlar främjande av motion
(i kommunen)

•

Motionsrådgivningens nuläge i kommunerna

•

Ekonomi
14,83 md € / 27 % av statsbudgeten (2018).
Personal
Ministeriet har ca 440 anställda, hela
förvaltningsområdet ca 3500 årsverken (2019,

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

inkluderar inte Arbetshälsoinstitutets andel).

Uppskattade direkta satsningar:

•

Grundlag, Diskrimineringslag
och Jämställdhetslag

•

Bättre utnyttjande av motion som
arbetsredskap inom social- och hälsovården

•

Hälso- och sjukvårdslag och
Socialvårdslag

•

•

Lag om stödjande av den äldre
befolkningens funktionsförmåga
och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre

Främjande av fysisk aktivitet och motion som
en del av upprätthållandet av arbetsförmågan
hos arbetsföra

•

Utveckling av servicekedjorna i
motionsrådgivningen i samarbete med
kommunernas idrotts- och social- och
hälsovårdsaktörer, arbetshälsan, organisationers
och privata aktörers motionstjänster.

•

Främjande av fysisk aktivitet och motion
som en del av socialservicen, såsom
tillräckliga transporttjänster för personer med
funktionsnedsättning och assistenttjänster
samt hjälpmedel för motionsutövning.

Centrala ämbetsverk och institutioner på
förvaltningsområdet

•

Årligt understöd till UKK-institutet, 0,9 milj. €

•

Projektunderstöd från anslaget för
hälsofrämjande, där motion ingår,
0,4 milj. €/år (uppskattning)

Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea, Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovårdsområdet
Valvira, Strålsäkerhetscentralen STUK,
Institutet för hälsa och välfärd THL,
Arbetshälsoinstitutet TTL, Besvärsnämnden för
social trygghet, Alko Ab, Pensionsskyddscentralen,
Folkpensionsanstalten, Arbetarskyddsfonden,
Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

•

STEA-understöd, där motion ingår, 14 milj. €

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Främjande av fysisk aktivitet och motion
är en del av många andra av SHM:s anslag
och understöd, såsom anslagen för THL:s
och TTL:s verksamhet samt anslagen för
socialservice (beloppet kan inte uppskattas)

•

Lag om service och stöd på
grund av handikapp

•

Lag angående specialomsorger
om utvecklingsstörda

•

Lag om företagshälsovård och
Arbetarskyddslag

MINISTERIERNAS
RESULTATKORT
FÖR MOTION OCH
RÖRELSE

ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA IDROTT OCH MOTION

INTRESSE FÖR MOTIONSFRÄMJANDE

En välmående människa i en välmående miljö.

Mål

Åtgärder

Centrala indikatorer

•

En hållbar
stadsutveckling

•

•

Deltagande i friluftsliv, enligt hobbygrupp

•

•

En bra miljö och
naturens mångfald

Gång- och cykeltrafikens andel av färdsätten
och trafikvolymer

•

Arbetsresans medellängd och
cykelförbindelser till centrala tjänster

•

Antalet rekreations- och friluftsområden,
områdenas areal och tillgänglighet

•

Besökarantal vid naturskyddsområden, resor
som görs med egna krafter och färdsätt

•

Antalet tillgängliga naturleder

•

Tillgängligheten i boendemiljön och vid
idrottsplatserna

•

Sim- och ishallarnas energiförbrukning

•

Hållbar användning av naturobjekt

•
BASUPPGIFTER

•

Planering av markanvändningen och styrning av
planläggningen samt deltagande i utvecklingen av
transportsystem och rörligheten

•

Styrning av planeringen av byggandet (bl.a. anläggning
av tillgängliga idrottsplatser)

•

Styrning av boendet (bl.a. en boendemiljö som stöder
rörligheten bland äldre)

•

Naturskydd (indirekt möjligheter för friluftsliv,
användning av naturen för rekreation och aktiva
naturhobbyer)

Ett koldioxidneutralt
kretsloppssamhälle

Ansvar
(1) Samhällen och områdesanvändningen,
(2) den byggda miljön, (3) boende, (4) naturskydd,
naturens mångfald och hållbar användning av
naturresurser samt (5) miljöskydd.
Ekonomi

•

0,18 md € / 0,3 % av statsbudgeten (2018).

Främjande av friluftsliv, användning av naturen
för rekreation och turism och allemansrätten samt
forskningsverksamhet

Miljöskydd (motion som ett sätt att lindra
klimatförändringen och utsläpp som orsakas av motion)

Personal
Ministeriet har 240 anställda, hela
förvaltningsområdet ca 800 anställda (2019).
Centrala ämbetsverk och institutioner på

RESURSER

CENTRAL LAGSTIFTNING

UTVECKLINGSOBJEKT (FASTSTÄLLDA AV SIR)

Uppskattade direkta satsningar:

•

Lag om friluftsliv

•

•

Användning av naturen för rekreation
och turism (Forststyrelsen), 14,1 milj. €/år

•

Lag om Forststyrelsen

Utveckling av förvaltningen, samordningen, samarbetet,
kommunikationen, resurseringen och strategin i fråga om
friluftsliv och användning av naturen för rekreation

•

•

Forsknings - och utvecklingsprojekt för
användning av naturen för rekreation
mm., ca 80 000 €/år

Markanvändnings- och
bygglag

•

•

Markanvändnings- och
byggförordning

Bättre beaktande av tillräckliga, tillgängliga och
högklassiga rekreationsområden och naturobjekt
i markanvändningen och planläggningen samt tjänster
och motionsmiljöer som kan nås med hållbara färdsätt

•

Naturvårdslag

•

•

Miljöskyddslag

Beaktande av behoven för aktiva färdsätt, utveckling
av omständigheterna för dessa samt utveckling av
rörligheten och motionen som helheter

•

Vattenlag

•

Bättre tillgänglighet och tillgång i fråga om boendemiljön
och motionsmiljöer samt ökad information och förståelse

•

Ökat antal idrottsplatser på områden med stor efterfrågan
samt utveckling av mångfalden och flexibiliteten

•

Ökad kunskapsbas och förståelse om motionens
miljökonsekvenser

förvaltningsområdet
Finlands miljöcentral (SYKE) och Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet (ARA). Därtill
styr ministeriet på sitt eget verksamhetsområde
närings-, trafik- och miljöcentralerna och

•

regionförvaltningsverken samt Forststyrelsens
naturtjänster.

Prövningsbaserade understöd till
kommunerna för anskaffning av
rekreationsområden 100 000 €/år

Uppskattade indirekta satsningar:
•

Indirekt främjande av användning
av naturen för rekreation och
rörlighet som en del av många
av omkostnaderna för MM och
myndigheter som verkar i anknytning
till det (beloppet kan inte uppskattas)

Ministeriernas resultatkort
för motion och rörelse
Endast en liten del av finländarna rör på sig

Statens idrottsråd har i samarbete med ministerierna

tillräckligt med tanke på sin hälsa. Fysisk inaktivitet

utarbetat Ministeriernas resultatkort för motion och rörelse.

har konsekvenser inte enbart för individernas

Resultatkorten beskriver varje ministeriums intresse, mål,

välbefinnande och livskvalitet men även på ett brett

åtgärder, resurser, indikatorer, centrala lagstiftning och

plan för olika samhällssektorer (exempelvis för social-

centrala utvecklingsområden i fråga om främjandet av

och hälsovårdens utgifter, arbetsförmågan och den

rörlighet och motion. I resultatkorten har man strävat efter

militära prestationsförmågan).

att använda begrepp som är anpassade till terminologin
inom respektive förvaltningsområde. Statens idrottsråd

Fysisk inaktivitet är ett mångfacetterat samhälleligt

svarar för uppgifterna och tolkningarna på resultatkorten.

fenomen som inte följer förvaltningsområdenas

Resultatkorten har publicerats i juni 2019.

gränser. Statens centralförvaltning består av
12 ministerier och ämbetsverk och institutioner
som lyder under dessa. I praktiken påverkar alla
ministeriers beslut och åtgärder hur befolkningen rör

Med resultatkorten ökar man förståelsen för och kunskapen

på sig och motionerar. Om man på allvar vill åtgärda

om olika förvaltningsområdens åtgärder och intressen i

befolkningens otillräckliga fysiska aktivitet behövs

fråga om främjandet av idrott och motion. Därtill skapar

det bl.a. social- och hälsopolitik, utbildningspolitik,

man möjligheter för idrottsrådets allt bredare uppgift som

miljöpolitik och trafikpolitik.

gäller utvärdering av motion och idrott.

Mer information::
www.liikuntaneuvosto.fi

