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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om
främjande av idrott och elitidrott, om statsför-
valtningens och kommunernas ansvar och
samarbete, om statens förvaltningsorgan och
om statsfinansiering inom idrotten.

Utöver denna lag ska de internationella
förpliktelser som är bindande för Finland
iakttas.

2 §

Lagens syften

Denna lag syftar till att främja
1) olika befolkningsgruppers möjlighet att

röra på sig och utöva motion och idrott,
2) befolkningens välbefinnande och hälsa,
3) upprätthållande och förbättrande av den

fysiska funktionsförmågan,

4) barns och ungas uppväxt och utveck-
ling,

5) medborgarverksamhet inom idrotten,
medräknat föreningsverksamhet,

6) elitidrott,
7) ärlighet och etiska principer inom idrott

och elitidrott, samt
8) minskande av ojämlikhet inom motion

och idrott.
Dessa syften ska uppnås med utgångs-

punkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap,
kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och
respekt för miljön samt en hållbar utveckling.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) idrott all motions- och idrottsverksam-

het som idkas på eget initiativ eller organise-
rat, med undantag för elitidrott,

2) elitidrott nationellt betydande och på
internationell framgång inriktad, målinriktad
idrottsverksamhet, samt

3) motion som främjar hälsa och välbefin-
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nande all fysisk aktivitet under olika skeden
av livet i syfte att upprätthålla och förbättra
hälsan och funktionsförmågan.

4 §

Statens ansvar

Undervisnings- och kulturministeriet sva-
rar för den allmänna ledningen, samord-
ningen och utvecklingen av idrottspolitiken
samt för att allmänna förutsättningar för
idrott skapas inom statsförvaltningen.

För den regionala förvaltningen av idrotten
svarar regionförvaltningsverken. Närmare be-
stämmelser om deras uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Staten ska vid skötseln av sina uppgifter
vid behov samarbeta med kommunerna, med-
borgarorganisationerna och andra aktörer
inom idrottssektorn.

5 §

Kommunens ansvar

Det är kommunernas uppgift att skapa all-
männa förutsättningar för idrott på lokal nivå.
Kommunen ska 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, medräk-
nat föreningsverksamhet, samt

3) bygga och driva idrottsanläggningar.
Ovan i 1 mom. avsedda uppgifter ska inom

kommunerna skötas i samarbete mellan olika
sektorer samt genom att kommunerna ut-
vecklar det lokala samarbetet, samarbetet
mellan kommunerna och det regionala samar-
betet och vid behov svarar för andra verk-
samhetsformer som lämpar sig för de lokala
förhållandena och behoven.

Kommunen ska höra sina invånare i cen-
trala beslut som gäller idrotten inom ramen
för sin uppgift enligt 27 § i kommunallagen
(365/1995) att skapa förutsättningar för kom-
muninvånarna att delta i och påverka kom-
munens verksamhet. Kommunen ska utvär-
dera kommuninvånarnas idrottsaktivitet inom

ramen för sin uppgift att främja invånarnas
hälsa och välbefinnande enligt 12 § i hälso-
och sjukvårdslagen (1326/2010).

När kommunen sköter de uppgifter som
avses i 1 mom. verkar kommunen inte i ett
konkurrensläge på marknaden, såvida uppgif-
terna inte genomförs i affärsmässigt syfte och
på affärsmässiga grunder.

6 §

Statens idrottsråd

Statens idrottsråd, som tillsätts av statsrå-
det för riksdagens mandatperiod, är sakkun-
nigorgan för undervisnings- och kulturminis-
teriet.

Rådet har till uppgift att behandla ärenden
som är av omfattande och principiell bety-
delse för idrotten, särskilt att utvärdera effek-
ten av statsförvaltningens åtgärder på idrot-
tens område, ta initiativ och göra framställ-
ningar för utvecklande av idrotten samt ge
utlåtanden om användningen av idrottsansla-
gen inom sitt verksamhetsområde. Rådet har
sektioner för beredning av ärenden.

Närmare bestämmelser om tillsättande av
statens idrottsråd, om rådets sammansättning
och uppgifter utfärdas genom förordning av
statsrådet.

7 §

Regionala idrottsråd

Vid regionförvaltningsverken finns som
sakkunnigorgan regionala idrottsråd som till-
sätts av landskapsförbunden.

Närmare bestämmelser om tillsättande av
regionala idrottsråd, om rådens sammansätt-
ning och uppgifter utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

2 kap.

Statlig finansiering

8 §

Statsandel till kommunens idrottsverksamhet

Bestämmelser om den statsandel som
kommunen beviljas för driftskostnader för
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idrottsverksamheten finns i lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksam-
het (1705/2009). Statsandelen ska användas
för verksamhet enligt 5 § i denna lag.

9 §

Finansiering av regionförvaltningens idrotts-
verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet anvi-
sar årligen verksamhetsanslag för regionför-
valtningens idrottsverksamhet och avtalar
med respektive regionförvaltningsverk om
hur anslagen ska användas. Ministeriet kan
anvisa regionförvaltningsverken också andra
anslag som fördelas vidare i form av under-
stöd.

10 §

Rätt till statsbidrag för organisationer som
främjar idrott

För att en organisation som främjar idrott
ska kunna få statsbidrag krävs det att under-
visnings- och kulturministeriet godkänner or-
ganisationen som berättigad till statsbidrag.

En registrerad förening vars ändamål är att
främja idrott och vars verksamhet har de
syften som avses i 2 § kan godkännas som en
organisation som är berättigad till statsbidrag.
Vid prövning av en organisations rätt till
statsbidrag beaktas verksamhetens art, om-
fattning och samhälleliga verkningar samt
hur organsationen främjar likvärdighet och
jämlikhet.

Av specialidrottsförbunden kan endast ett
riksomfattande förbund inom varje gren god-
kännas som berättigad till statsbidrag. En för-
utsättning för godkännande är att speciali-
drottsförbundet har en internationell organi-
sation eller ett internationellt tävlingssystem
eller att idrottsgrenen är nationellt betydande.
Vid prövning av om ett specialidrottsförbund
har rätt till statsbidrag beaktas verksamhetens
art, omfattning och samhälleliga verkningar
samt hur förbundet främjar likvärdighet och
jämlikhet och hur det beaktar idrottens etiska
principer och de internationella bestämmelser
som är bindande för Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet kan

återkalla en organisations rätt till statsbidrag,
om organisationen i sin verksamhet oavbrutet
i två års tid brister i att uppfylla de förutsätt-
ningar för att en organisation ska få under-
stöd som föreskrivs i denna lag eller med
stöd av den.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för att nya organisationer ska godkännas
som berättigade till statsbidrag i enlighet med
denna paragraf och om det förfarande som
ska följas vid godkännandet får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

11 §

Ändringssökande

Omprövning av ett i 10 § avsett beslut som
undervisnings- och kulturministeriet medde-
lat får begäras hos ministeriet på det sätt som
föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut med anledning av begäran om
omprövning får överklagas genom besvär på
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

12 §

Beviljande av statsunderstöd till organisatio-
ner som främjar idrott

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag
för stödjande av verksamheten i organisatio-
ner som främjar idrott.

Nya organisationer beviljas inte statsun-
derstöd utan särskilda skäl innan de har varit
verksamma som registrerade föreningar i
minst två år.

Vid prövningen av statsunderstödets be-
lopp beaktas arten av den verksamhet som
organisationen bedriver, verksamhetens om-
fattning och samhälleliga verkningar, hur or-
ganisationen förverkligar de syften som avses
i denna lag, hur den beaktar idrottens etiska
principer och de internationella bestämmelser
som är bindande för Finland och på vilket
sätt organisationen främjar likvärdighet och
jämlikhet.

Som verksamhetsutgifter som det kan be-
viljas statsunderstöd för betraktas inte utgifter
för affärsverksamhet.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
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arna för beviljande av statsunderstöd som
avses i denna paragraf får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

13 §

Statsunderstöd för idrottsanläggningar

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag
för beviljande av understöd för anläggnings-
projekt som avser idrottsanläggningar och
tillhörande fritidslokaler. Understöd beviljas
för uppförande, förvärv, ombyggnad och ut-
rustning av idrottsanläggningar avsedda för
breda användargrupper. Dessutom kan under-
stöd av särskilda skäl beviljas för annat upp-
förande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller sam-
kommuner eller sammanslutningar där en
kommun eller samkommun har bestämman-
derätten. Understöd kan även beviljas andra
sammanslutningar, om understödet behövs
för att uppnå denna lags syften.

Bestämmelser om statsunderstöd som av-
ses i 1 mom. finns i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet.

14 §

Statsunderstöd för andra ändamål som främ-
jar idrotten

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag
för understöd och stipendier som beviljas för
idrottsvetenskapligt forsknings- och utveck-
lingsarbete, forsknings- och utvecklingspro-
jekt som gäller uppförande av idrottsanlägg-
ningar, idrottsvetenskapliga sammanslutning-
ars verksamhet, idrottens informationsför-
sörjning, utbildning, internationellt samar-
bete, främjande av elitidrott, aktuella samar-
bets- och utvecklingsprojekt inom idrotten
samt för annan verksamhet som avses i 2 §.

15 §

Statsbidragsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet är
statsbidragsmyndighet i fråga om de under-
stöd som avses i 8—14 §. Regionförvalt-
ningsverket är statsbidragsmyndighet i fråga
om andra anläggningsprojekt än sådana som

medför betydande kostnader samt i fråga om
beviljande av anslag enligt 9 § som region-
förvaltningsverket blivit anvisat. Närmare be-
stämmelser om behörighetsfördelningen mel-
lan statsbidragsmyndigheterna får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §

Finansieringen av statsandelar och statsun-
derstöd

Statsandelar och statsunderstöd som avses
i denna lag ska i första hand betalas med
vinstmedel av tippning och penninglotteri.

17 §

Hänvisningsbestämmelse

Utöver bestämmelserna i 12 och 14 § finns
det bestämmelser om statsunderstöd i statsun-
derstödslagen (688/2001).

4 kap.

Ikraftträdande

18 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
Genom denna lag upphävs idrottslagen

(1054/1998).

19 §

Övergångsbestämmelser

Undervisnings- och kulturministeriet bedö-
mer utan särskild ansökan om de organisatio-
ner som beviljats statsunderstöd med stöd av
den genom denna lag upphävda idrottslagen
har statsbidragsrätt. Närmare bestämmelser
om bedömning av statsbidragsrätt och be-
dömningsförfarandet får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Statens vid denna lag ikraftträdande till-
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satta idrottsråd fortsätter sin verksamhet till
utgången av sin mandatperiod.

De vid denna lags ikraftträdande tillsatta
regionala idrottsrådens mandatperioder går ut

vid utgången av 2015. Om en mandatperiod
skulle gå ut före utgången av 2015, fortgår
mandatperioden dock till utgången av 2015.

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister Carl Haglund
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