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Svar på skriftligt spörsmål om jämlika förutsättningar för idrottare
med funktionshinder
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 328 rd undertecknat av riksdagsledamot Ilmari Nurminen /sd:
Hur ämnar regeringen säkerställa att idrottare med funktionshinder behandlas jämställt
med övriga idrottare. Ämnar regeringen förse Idrottsförbundet med instruktioner om att
revidera sina grunder för anslagsfördelningen i samband med kommande statsbidrag, och
hur tänker regeringen förfara för att främja likvärdiga möjligheter för idrottare med funktionshinder att utöva motion och idrott?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Lagstiftningen och internationella överenskommelser som Finland har förbundit sig till skapar en
stark förpliktelse att aktivt främja en likvärdig idrottskultur och minska ojämlikheten inom motion
och idrott.
Om främjande av idrott och elitidrott föreskrivs i idrottslagen (390/2015). Idrottslagens syften ska
uppnås med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling. Lagen syftar till att främja olika
befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott samt minskande av
ojämlikhet inom motion och idrott. (2 §)
Tillämpad motion och handikappidrott sker i stor utsträckning i kommunerna och i olika organisationer.
Det är kommunernas uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper (idrottslagen 5 §). Genom statsandelar och statsbidrag som kommunerna beviljas, främjas såväl direkt som indirekt idrotts- och motionsmöjligheter för personer med funktionshinder.
Staten kan förena styrmekanismer främst på riktade resurser, såsom projektstöd. Effektiv statlig
styrning på tillämpad motion är understöd för byggande och ombyggnad som säkerställer att tillgängligheten beaktas. Även statens informationsstyrning och utbildning inom branschen har haft
inflytande och inverkar fortfarande på utvecklingen av verksamheten i kommunerna.
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Främjandet av jämlikhet och likvärdighet beaktas i enlighet med idrottslagen i samband med
prövningen om en organisation som främjar idrott är berättigad till statsbidrag och i samband med
prövningen av statsunderstödets belopp (10 §, 12 §). Undervisnings- och kulturministeriet har av
organisationer som främjar idrott krävt planer för jämställdhet och likabehandling. I samband med
prövningen av statsunderstödsbeloppet har ministeriet i synnerhet betonat kvaliteten på planen
för jämställdhet och likabehandling. Framöver utvärderar ministeriet hur planerna genomförs och
förankras i verksamheten. Resultatet av utvärderingen påverkar prövningen av statsunderstödbeloppet.
Hur ett grenförbund ordnar sin landslagsverksamhet eller finansierar deltagandekostnaderna för
stortävlingar är en intern fråga inom förbundet. Undervisnings- och kulturministeriet kan inte
ingripa i frågor som gäller beslutsfattande i enskilda organisationer eller grenförbund, såsom planering, genomförande och finansiering av verksamheten, ordnande av tävlingsverksamhet eller
val av lag till stora tävlingar. Enligt föreningsautonomin har en förening rätt att själv bestämma
om sina egna stadgar och förfaringssätt (föreningslagen (503/1989) kapitel 4).
Finlands Idrottsförbund rf har i samband med sin ansökan lämnat in en plan för jämställdhet och
likabehandling. Finlands Idrottsförbund har utgifter som på årsbasis uppgår till cirka sex miljoner
euro. Av utgifterna täcker undervisnings- och kulturministeriets allmänna understöd cirka en miljon euro, dvs. 16 % av förbundets utgifter. Finlands Idrottsförbund rf:s förtroendemannaförbund
består av förbundsfullmäktige och en styrelse. Förbundsfullmäktige består av distriktens företrädare och medlemmar i Finland Idrottsförbund rf som är företrädare för specialgrupper. Förbundsfullmäktige godkänner varje år förbundets verksamhetsplan och budget, dvs. beslutar om riktlinjerna och grunderna för förbundets verksamhet, även principerna för landslagsverksamheten som
styrelsen med förbundets anställda verkställer.
Enligt Finlands Idrottsförbund rf är syftet för dess verksamhet att uppmuntra och tjäna sina medlemmar att producera internationellt sett framgångsrika friidrottare och kvalitativ, uppskattad och
hela samhället övergripande friidrottsverksamhet för barn-, ungdoms-, tävlings- och elitidrottares
samt för motionärers och idrottsintresserades behov.
Likvärdiga förutsättningar för motion och idrott betonas i nästan alla rekommendationer, program
och arbetsgruppers promemorior som producerats inom statsförvaltningen under de senaste åren.
Många förvaltningsgrenar deltar i främjandet av tillämpad motion och handikappidrott.
Utvärderingsrapporten ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” som statens
idrottsråd beställt och som Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland genomfört blev färdig i april
i år. Utifrån rapporten har tillämpad motion och handikappidrott en stark ställning i regleringen
av offentlig idrottsverksamhet. Utvärderingsrapporten utgör en bra grund för vidareutveckling av
tillämpad motion.
Helsingfors 20.9.2018
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho

