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Stillasittande på tapeten. 
Vad är det frågan om?1

Helsingfors stads strategi lyfter fram främjandet av fysisk akti-
vitet som ett spetsprojekt och fastställer att stillasittande är 
en av de viktigaste faktorerna som bryter ner välbefinnandet.  

Stillasittandet har kommit på tapeten under en tid då så många 
som 80–90 procent av barn och ungdomar svarar att de utövar 
i alla fall någon slags motion.1 För vuxnas del har andelen som 
inte utövar motion under fritiden jämnt minskat till cirka en fem-
tedel av befolkningen.2 Finländarna rör sig även aktivt utomhus, 
i genomsnitt 2–3 gånger i veckan.3 Fler motionsgrenar, -sätt och 
-former, liksom tjänster och förutsättningar skapas hela tiden 
på initiativ av såväl den offentliga som den privata och tredje 
sektorn.  

Samtidigt har dock människornas vardagsliv förändrats i en 
riktning där fysisk aktivitet inte längre är en del av det dagliga 
livet, såsom den har varit tidigare – delvis oundvikligen. I och 
med urbaniseringen samt den tekniska och digitala utveck-
lingen förlöper vardagsrutiner nuförtiden enkelt utan att man 
behöver röra på sig, bli andfådd eller svettas.4 Man har till stor 
del övergått från fysiskt belastande arbete till informations-
arbete framför bildskärmar. Hissar och rulltrappor har ersatt 
gång i trappor. Resor till skolan, arbetet och fritidsaktiviteter 
kan företas med bil. Hemma har man olika slags hushållsma-
skiner till sin hjälp. Med hjälp av smartapparater kan man träffa 
vänner, syssla med sin hobby och även handla.5

Förändringen i jämförelse med den tid då belastande fysisk ak-
tivitet ansamlades i form av kroppsarbete, skaffande av näring 
och förflyttning från en plats till en annan med hjälp av mus-
kelstyrka är dramatisk. Människan har ända in på 1900-talet 
varit rörlig av naturen. Man behövde ingen särskild fritidssys-
selsättning för att upprätthålla hälsan och funktionsförmågan.6 
Stillasittande är ett konkret exempel på det komplexa problem i 
dagens värld där välfärdens och levnadsstandardens uppgång 
delvis även förklarar en ny form av illamående.

För närvarande tillbringar finländarna majoriteten av sin vakna 
tid sittandes eller liggandes: vuxna i genomsnitt 8 timmar och 
40 minuter och grundskoleelever 7 timmar och 27 minuter.7 
Bara en bråkdel av finländarna och Helsingforsborna rör sig 
tillräckligt med tanke på hälsan.8 Ökat motionsutövande på 
fritiden har alltså inte alls räckt för att trygga en tillräcklig fysisk 
aktivitet som upprätthåller hälsan. Inte ens alla barn som rör 
sig inom ett regelbundet och ledarlett motionsintresse rör sig 
tillräckligt med tanke på hälsan.9 Allvaret i problemet med lite 
motion minskas inte av att fritidsmotionen polariseras kraftigt 

mellan olika individer, vilket ökar särskilt de hälsomässiga skill-
nader som anknyter till socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Otillräcklig fysisk aktivitet och mycket stillasittande försvagar 
människans livsfunktioner och har redan i dag lett till otaliga 
skador på mänsklig och samhällelig nivå. Livsstilssjukdomar 
blir allt vanligare och förklarar för närvarande redan över 
70 procent av dödsfallen globalt.10 Bristen på fysisk aktivitet 
identifieras av WHO som den fjärde mest betydande riskfak-
torn för förtida dödlighet globalt. 

Nuvarande verksamhetsmodeller för främjande av fysisk aktivi-
tet har visat sig vara otillräckliga för att styra utvecklingen i öns-
kad riktning. Projekt som främjar fysisk aktivitet har ofta lyckats 
nå sådana människor som redan är aktiva. Fritidsmotionens 
betydelse som befrämjare av i synnerhet socialt välbefinnande, 
sociala nätverk, självutveckling, avkoppling och fysisk kondition 
är i många avseenden obestridlig, men av begränsad betydelse 
i lösningen av problemet med stillasittandet. 

Det är svårt att påverka människors levnadssätt, men det är 
särskilt utmanande när det gäller att röra på sig. Det är fråga 
om att ersätta den fysiska aktivitet som tidigare generationer 
fått naturligt genom att arbeta, färdas och skaffa näring med 
rörelse som man inte har direkt tvång eller motivation till. Dess-
utom bör man fästa uppmärksamhet vid mycket sittande, som 
är en självständig hälsoriskfaktor oberoende av fritidsmotionen. 
Problemet med stillasittande löses inte med att lägga till motion. 
Helsingfors rörlighetsprogram utvidgar perspektivet från 
främjandet av motion till främjandet av rörelse och minskandet 
av sittande. Man behöver en ny slags motivering, ökad medve-
tenhet, positivt tvång och uppmuntran. Redan en lite mängd 
vardags- och nyttomotion har en främjande effekt på hälsan och 
välbefinnandet, särskilt för sådana personer som rör sig lite.11  

1 Merikivi J. 2016   
2 Institutet för hälsa och välfärd, vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH).
3 Rekreation i naturen – Friluftsstatistik 2010.
4 se bl.a. Salasuo, M. (2012); Helajärvi H. m.fl. (2015)
5 se bl.a. Salasuo, M. (2012); Helajärvi H. m.fl. (2015); Social- och hälsovårdsministeriet och  
 undervisnings- och kulturministeriet (2013).   
6 se bl.a. Paffenbarger R., Blair S. & Lee I-Min (2001). Salasuo M. & Ojajärvi A. (2014).  
7 Husu, P. m.fl. (2018). 
8 Husu, P. m.fl. (2018). 
9 Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille (2016); Lasten  
 ja nuorten liikunnan tuloskortti (2016); Soini A. m.fl. (2012). Sääkslahti, A. (2016). Taitavat  
 tenavat -tutkimuksen tulokset (2016). Opublicerat tillkännagivande.; Kokko S. & 
 Mehtälä A. (red.) (2016); Husu, P. m.fl. (2018) 
10 Itkonen, H., Lehtonen, K. & Aarresola, O. (2018); World Health Organization (WHO).  
 http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases 
11 Helajärvi H., Lindholm H., Vasankari T. och Heinonen O. J. (2015) 
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2 Från allvarliga följder till 
mänsklig nytta

Det finns starka vetenskapliga grunder för ett mer effektivt 
främjande av fysisk aktivitet än tidigare. Det mest obe-
stridliga vetenskapliga beviset gäller motionens hälsoef-
fekter. Att röra på sig är en grundläggande egenskap hos 
människan och nödvändigt för att kroppen ska fungera och 
hållas frisk. En tillräcklig mängd fysisk aktivitet skapar för-
utsättningar för ett humant bra liv som frisk och funktions-
duglig såväl fysiskt, psykiskt som socialt sett.  

Regelbunden motion och fysisk aktivitet har konstaterats 
förebygga, behandla och rehabilitera otaliga långvariga 
sjukdomar, såsom artärsjukdomar, fetma, diabetes, ned-
brytandesjukdomar i muskuloskeletala systemet, kroniskt 
obstruktiva lungsjukdomar, minnessjukdomar och flera 
cancersjukdomar.12 På motsvarande sätt förverkligas de 
negativa effekterna av för lite rörelse och för mycket sit-
tande som samhällsekonomiska kostnader särskilt när det 
gäller sjukvårdsutgifter, arbetsoförmåga, sjukfrånvaro och 
förtida dödsfall. I Finland har kostnaderna beräknats uppgå 
till minst 3 miljarder euro per år.13 Hälsovårdens direkta 
kostnader uppskattas öka med 29 procent fram till år 2030 
och med 58 procent fram till år 2040 jämfört med kostna-
derna år 2014.14

Helsingforsborna utövar fritidsmotion mer än finländare 
i genomsnitt. Situationen i Helsingfors är även bättre än 
landets medeltal för många hälso- och välfärdsindikatorer. 
Trots detta syns delvis samma globala hälsotrender även i 
Helsingfors. Mängden läkemedelsersättning för vuxendia-
betes har ökat från 15 893 till 22 503 mellan åren 2012 och 
2017.15 Ungas övervikt har ökat inom alla utbildningsnivåer.16  
Över 13 procent av alla vuxna Helsingforsbor är överviktiga.17

För många Helsingforsbor innebär rörelse och motion vänner, 
kompisar och sociala nätverk. Fysisk aktivitet i en trevlig social 
miljö minskar även marginalisering och ensamhet. Att röra på 
sig påverkar humöret positivt och minskar depression och 
ångest. En lagom mängd motion kan främja den psykiska häl-
san och minska risken för att utveckla depression.18 De som 
rör sig lite insjuknar även oftare i depression än de som rör 
sig mycket.1929 procent av de vuxna som bor i Helsingfors har 
haft depressionssymptom under det senaste året.20

En fysiskt aktiv livsföring ger goda förutsättningar för att 
klara sig bra i skolan och arbetslivet. Motion har en positiv 
inverkan på hjärnhälsan, minnet samt den matematiska och 
språkliga förmågan. Även motoriska grundfärdigheter har 

12 Liikunta. Käypä hoito –suositus; UKK-instituutti: Liikunnan terveysvaikutukset.  
 http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset; Vasankari, T.  
 & Kolu, P. (red.) (2018)
13 Vasankari T. & Kolu P. (red.).  
14 Global Burden of Disease Health Financing Collaborators Network (2017). 
15 Kela, tilasto- ja tietovarantoryhmä
16 Ranto, S. och Högnabba S. (2017)
17 THL, ATH-tutkimus/Helsingin erillisaineisto 2013–2015.
18 Institutet för hälsa och välfärd (THL). Hyvinvointi- ja terveyserot, liikunta.
 https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elintavat/liikunta. Hämtad 6.5.2018; 
 Liikunta. Käypä hoito –suositus. Depression käypä hoito –suositus.
19 Liikunta. Käypä hoito –suositus. (Hämtad 13.8.2018)

en koppling till fysisk aktivitet, kognitiva färdigheter och 
akademisk kompetens. I skolorna kopplas rörelse till bättre 
koncentrationsförmåga, skolfrid och skoltrivsel.21

Regelbunden fysisk aktivitet har en positiv inverkan på arbets-
prestationen och arbetsförmågan, hjälper att kontrollera ar-
betsrelaterad stress och slappna av, minskar sömnlöshet samt 
förbättrar självkänslan och balansen i livet.22 Motionsaktiviteten 
hos personer i arbetsför ålder har bevisats ha samband med 
minskad sjukfrånvaro och hälsovårdskostnader, ökad effektivi-
tet och längre yrkeskarriärer.23

Fysisk aktivitet upprätthåller och förbättrar särskilt den 
åldrande befolkningens hälsa och funktionsförmåga. Motion 
hindrar inte åldrande, men med hjälp av den bevaras och för-
bättras muskelstyrkan, balansen, rörligheten och förmågan 
att gå. Möjliggörandet av rörelse och aktivitet ökar förverk-
ligandet av självbestämmanderätten och möjligheten till att 
vara självständig. För att få ett bra, aktivt liv behövs förutom 
rörelse även att man får umgås och göra saker tillsammans 
med andra människor. Motionen har en stor betydelse för att 
förebygga fallolyckor.24

Promenader och cykling är hållbara former av rörelse och 
minskar kostnadseffektivt växthusutsläpp som orsakar 
klimatförändring och annan skadlig miljöpåverkan, såsom 
utsläpp som skadar luftkvaliteten (kväveoxider, partiklar och 
kolos) samt buller.25

Den växande medvetenheten om välbefinnande och hälsa 
syns även som en ökande efterfrågan på nya slag av tjänster, 
förutsättningar, företagsverksamhet och digitala innovationer.26 
Motion ses som en investering vars lönsamhet ökar och en 
attraktionsfaktor även i arbetslivet: nästan 90 procent av 
arbetsgivarna stödjer arbetsplatsmotion.27

Ny�a med
rörelse

Inlärningen,
minnet,
hjärnhälsan
• Bä�re matematisk 
 och språklig �rmåga.
• Bä�re blodcirkulation 
 i hjärnan.
• Bä�re 
 koncentrations�rmåga
 och uppmärksamhet.
• Bä�re trivsel i skolan.

• Mindre livsstilssjukdomarna
 (bl.a. typ 2 diabetes).
• Mindre övervikt och fetma.
• Mindre cancersjukdomarna.
• Mindre minnesjukdomarna.

• Mindre utsläpp,
 buller och kolos av 
 tra�ken.
• Mindre 
 tra�kstockningar och
 -olyckor.

Ekologi
• Ökar trivseln i miljön.

Näringsverksamhet,
ekonomi
• Ökar �retagsverksamheten och
 sysselsä�ningen.
• Ökar turismen.

• Mindre sjukfrånvaron.

Arbets�rmåga
• Bä�re arbets�rmåga och 
 arbetsintensitet.
• Bä�re stresshantering 
 och livskompetens.
• Längre yrkeskarriär.

• Mindre social- och
 hälsovårdskostnader.

Samhällskostnader
• Ökar arbetsproduktiviteten.

Hälsa och väl�rd
• Bä�re upplevd hälsa och livskvalitet.

• Mindre ångest.
• Mindre depression.
• Hjälp med utveckling av
 depressionstillstånd.

Psykisk hälsa och 
välbe�nnande

20 Haapamäki, E. och Alsuhail F. (2016)
21 Syväoja, H. (2012)
22 Työterveyslaitos, Elintavat ja työhyvinvointi. 
 https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/terveyden-edistaminen-tyopaikallaelintavat-ja-tyohyvinvointi/
23 Vasankari, T. & Kolu, P. (red.) (2018)
24 Itkonen, H., Lehtonen, K. och Aarresola O. (2018)
25 Kommunikationsministeriet (2018).
26 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. (2014) 
27 Aura, O. (m.fl.). Strateginen hyvinvointi 2016. Figur 1: Rörelse inverkar på många fronter
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Helsingfors tar främjandet 
av fysisk aktivitet på allvar3

Helsingfors stad lyfter fram främjandet av fysisk aktivitet 
som ett strategiskt spetsprojekt. Det konkreta målet är 
att öka andelen aktivitet och i motsvarande mån minska 
mängden sittande permanent i Helsingforsbornas liv under 
hela levnadsloppet.  

För att uppnå målet krävs att en ännu mer övergripande 
förståelse, främjande och koordination av rörelse. Främjandet 
av fysisk aktivitet är hela stadskoncernens gemensamma mål. 
Den fysiska aktiviteten integreras i stadens grundläggande 
verksamhet, budgetplanering och sektorernas mål som en del 
av främjandet av välbefinnande och hälsa. 

Istället för att fråga vad man ska göra, funderar man 
inom rörlighetsprogrammet främst på hur man ska göra. 
Klientorientering, data och ledning genom information samt 
internationell växelverkan utmanar Helsingfors att förnya 
sina funktionssätt och utveckla nytt. Det viktigaste är att 
skapa en insikt om att rörelse är viktigare än motion. Redan 
en liten mängd vardags- och nyttomotion och minskat stil-
lasittande har en främjande effekt på hälsan och välbefin-
nandet, särskilt för sådana personer som rör sig lite. I och 
med insikten förstår man att en stor del av det som hindrar 
rörelse beror på sociala normer och diverse vanor.

Programmets utgångspunkt är att staden fungerar som ett 
aktivt underlag för aktörer och stadsbors spontana aktivitet. 
Det här är viktigt eftersom främjandet av fysisk aktivitet inte 
på länge har följt några administrativa skiljemurar, men inte 
heller den tydliga indelningen i den offentliga, tredje och pri-
vata sektorn. Intresset för programmet har växt hos företag, 
organisationer, forskare och internationella partner. 

Genomförandeplanen för åren 2018–2021 är en i samarbete 
med sektorerna beredd konkret presentation av åtgärder och 
försök som används för att lyfta främjandet av rörelse till en 
ny nivå i Helsingfors. I beredningen har man beaktat stads-
strategins riktlinjer, väsentliga forsknings-, uppföljnings- och 
utvärderingsdata om fysisk aktivitet hos människor i olika 
åldrar samt den nuvarande lägesbilden av fysiska aktivi-
teter i stadens verksamhet inklusive styrkor och centrala 
utvecklingsbehov.

Rörlighetsprogrammets åtgärder riktas till systemet, sam-
hället, miljön, samt även till individnivån. Programmet har 
många likheter med The global action plan on physical activi-
ty 2018–2030-programmet28 som Världshälsoorganisationen 
(WHO) nyligen publicerade (se figur 2).

Under de kommande tre åren för cirka 60 åtgärder fram 
fysisk aktivitet som en synlig del av stadsbornas vardagsliv. 
Verksamhetskulturen på arbetsplatser, skolor och läroanstal-
ter samt inom småbarnspedagogik förändras och utmanas. 
Stadsmiljön, infrastrukturer och tjänster utvecklas för att gyn-
na välbefinnande och rörelse på många olika sätt. Orsaker att 
komma igång identifieras mer vidsynt än i dagsläget. Stadens 
personal utbildas och uppmuntras till rörelse. Motionsutbudet 
och -förutsättningarna utvecklas till att bättre än i dagsläget 
uppfylla behoven hos personer som har en sjukdom, en skada 
eller funktionella begränsningar. Äldre människor lockas till att 
röra på sig i form av såväl motion som kultur. 

Genomförandeplanen kommer att utvecklas och uppdateras 
kontinuerligt. När programmet är igång kan man också anta 
att en del av åtgärderna flyter samman, en del frångås helt 
eller så skapas något helt nytt. Sektorernas regelbundna 
växelverkan kommer att ge upphov till sektorövergripande 
åtgärder och öppningar som är mer omfattande än idag. 
Före år 2021 är främjandet av fysisk aktivitet en medveten 
och naturlig del av Helsingfors stads dagliga verksamhet.    
Vi kan alla röra på oss!

28 More active people for a healthier world. The global action plan on physical activity  
 2018–2030. Kan läsas på internet: More active people for a healthier world. The global  
 action plan on physical activity 2018–2030.

System: 
 Yrkesövergripande och förvaltningsöver-

skridande strukturer och verksamhets-
former, nya innovationer, utnyttjande 

av teknologi, ledning genom 
information, delaktighet, 

invånarinriktning 
Individer: 

Identifiering 
och beaktande av 

skillnader på individ- och 
målgruppsnivå, riktade 

åtgärder, hörande av kom-
muninvånare och utvärdering av 

invånarbelåtenhet

Samhälle: 
Ökande av medvetenhet 

och förståelse för hur fysisk 
aktivitet påverkar, påverkan på 

media och politiskt beslutsfattande, 
marknadskommunikation

Miljö: 
Urban aktivitet, 

aktivering till var-
dagsmotion, säkra och 

smidiga gång- och cykelför-
hållanden, utveckling av grön-

områden, främjande av friluftsliv

Figur 2: Påverkan på fysisk aktivitet, anpassad (GAPPA, WHO)  
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Målsättningar och åtgärder 
2018–20214

Målområde 1:  
Helsingforsborna förstår   
att rörelse i vardagen är   
viktigare än motion

Vad strävar man efter?

• Medvetenheten om och förståelsen för den fysiska aktivi-
tetens betydelse och fördelar ökar.

• Information om rörelsemöjligheter och tjänster är tillgäng-
lig för alla.

• Tanken om att all fysisk aktivitet främjar hälsan undan-
röjer sådant som hindrar människor från att börja röra 
på sig. Att komma igång och röra på sig upplevs inte 
som ett besvär och en uppoffring avskilt från vardags-
livet, utan som ett enkelt, lockande val i vardagen som 
är möjligt för alla. Vardagslösningar som främjar fysisk 
aktivitet blir allt vanligare.

• Vanor som gynnar stillasittande ifrågasätts.  

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 1: Flerkanalig marknadskom-
munikation (2018–2021) förvandlar 
rörlighetsprogrammet till konkreta 
handlingar och rörelse. Kampan-
jen består av sociala mediers 
crowdsourcing-kampanjer (#Helsin-
kiLiikkuu), reklam på stadens digitala 
ytor, evenemang, inflytelserika per-
soners uttalanden, innehållsproduk-
tion för olika kanaler samt åtgärder 
som följer av detta.

Målvärdet för rörlighetsprogram-
mets medieexponering är 800 000 
euro/år.

Sociala mediekanalers (Facebook, 
Instagram, Twitter) organiska 
räckvidd ökar med 30 procent per 
år. Minst en publikation når 150 000 
användare. 

En mätare utvecklas för utvärde-
ring av förändringen i stadsbornas 
medvetenhet.

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Kultur- och fri-
tidssektorns kommunikation och 
marknadsföring, reklambyrån Dyna-
mo&Son + marknadsföringsbyrån 
Mellakka Helsinki 

Åtgärd 2: För rörlighetspro-
grammet skapas en webbplats 
(www.helsinkiliikkuu.fi), som samlar 
ihop de för närvarande utsprid-
da möjligheterna, tjänsterna och 
förutsättningarna för fysisk aktivitet 
samt information och tips på ett 
klientorienterat och lockande sätt. 
Webbplatsen används inom olika 
tjänsters motionsrådgivning och 
livsstilshandledning.

Målet är att besökarantalet ska 
uppgå till 40 000 under det första 
året.

Informationskälla: Kultur- och fritids-
sektorns informationsuppföljning 
(månadsvis)

När: 2018

Vem ansvarar: Kultur- och fritids-
sektorns kommunikation och mark-
nadsföring och Evermade 

Åtgärd 3: Föreläsningar och 
information om fysisk aktivitet och 
rörlighetsprogrammet. Evenemang 
anordnas inom stadskoncernen och 
för externa partner och målgrupper.

Lobbyismens åtgärder och räckvidd 
per sektor och intressentgrupp

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn

Åtgärd 4: Man löser de sedan 
länge identifierade kommunikativa 
utmaningarna som är förenade med 
äldre personers fysiska aktivitet inom 
stadens sektorers gemensamma 
arbetsgrupp som behandlar ämnet, 
tillsammans med Seniorinfo samt 
med hjälp av Harvard-Bloom-
berg-utvecklingsprojektets re-
sultat (se målområde 7). År 2019 
är målgruppen av äldre personer 
programmets prioriterade område 
inom marknadskommunikationen.

Konkreta kommunikationsåtgär-
ders uppföljning och räckvidd

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Underarbetsgruppen 
för den äldre befolkningens fysiska 
aktivitet, alla sektorer

Motiveringar för åtgärderna 

• Även om merparten av stadsborna svarar att de motione-
rar på fritiden, rör sig bara en bråkdel av Helsingforsborna 
tillräckligt med tanke på hälsan. Alla åldersgrupper sitter 
eller ligger majoriteten av sin vakna tid. 

• Den allmänna uppfattningen är att den fysiska aktivitetens 
hälsoeffekter endast uppstår under rask och ansträng-
ande svettmotion. Redan en liten mängd vardags- och 
nyttomotion har dock en främjande effekt på hälsa och 
välbefinnande, särskilt för sådana personer som rör sig 
lite. Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet börjar genast. Det 
väsentliga med att röra sig är regelbundenhet. 

• Främjandet av fysisk aktivitet upplevs i regel som idrotts-
servicens sak, även om stadens alla sektorer har betydelse 
i skapandet av förutsättningar och effekterna av ökad 
fysisk aktivitet syns i många sektorers strategiska mätare 
som en positiv utveckling (hälsa, välbefinnande, livskva-
litet, inlärning, minskning av trafikutsläpp, närings- och 
föreningsverksamhet).

• Det finns många möjligheter till fysisk aktivitet, men 
informationen om dem är utspridd på olika webbplatser, 
servicesystem och portaler, vilket har konstaterats vara 
en väsentlig utmaning särskilt inom målgruppen av äldre 
personer.
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Målområde 2:  
Fysisk aktivitet främjas djärvt och 
innovativt och är hela stadens          
gemensamma sak.

Vad strävar man efter?

• Fysisk aktivitet är hela stadskoncernens gemensamma 
mål. Beslutens effekt utvärderas ur den fysiska aktivite-
tens perspektiv. 

• Den fysiska aktivitetens betydelse identifieras när man 
löser stadens centrala strategiska mål (t.ex. förebyggande 
av marginalisering, klimatförändring, främjande av välbe-
finnande och hälsa).

• Arbetstagarnas färdigheter och kompetens att främja fysisk 
aktivitet förstärks.

• Staden är en aktiv och lättanvänd plattform för organisa-
tioner, samfund, företag och stadsbor.

• Klientorientering, jämlikhet och jämställdhet är en utgångs-
punkt för utvecklingen av tjänster och förutsättningar.

• Digitalisering, data och forskning styr utvecklingsarbetet.  

• Internationella nätverk utmanar till förnyelse. 

• Idéer behandlas systematiskt och de leder till beslut och 
åtgärder. 

Motiveringar för åtgärderna  

• Främjandet av fysisk aktivitet uppfattas i regel som motions- 
och idrottsprestationer och därigenom även i stor utsträck-
ning som motionssektorns ansvarsområde. Främjandet av 
vardags- och smygmotion och minskandet av stillasittande 
förutsätter att ämnet beaktas i all verksamhet. Det har skett 
samverkan över förvaltningsgränserna för att främja fysisk 
aktivitet, men generellt sett har detta varit slumpmässigt. 

• Det finns många förutsättningar, tjänster, projekt och pro-
gram som hör ihop med fysisk aktivitet. För att få en bättre 
helhetsbild krävs en förstärkt samordning. 

• Kommunerna har en lagstadgad plikt att på förhand 
utvärdera vilka effekter ett beslut under beredning har på 
människornas hälsa och välbefinnande (EVA-förfarandet). 
Förhandsutvärderingen av beslutens effekter borde i allt 
högre grad även göras ur ett perspektiv med fysisk aktivi-
tet som en central påverkan på välbefinnande och hälsa.

• Pensionärsföreningar, patientorganisationer, social- och 
hälsovårdsorganisationer, lokalföreningar, ungdomsorga-
nisationer, företagare inom branschen för välbefinnande, 
hälsa och motion, idrotts- och motionssällskap, boendeför-
eningar och otaliga andra aktörer är för många stadsbor 
en orsak till att komma igång och vara verksamma tillsam-
mans. Staden kan som bäst fungera som en aktiv platt-
form, möjliggörare och undanröjare av hinder för externa 
intressentgrupper.

• Ålder, kön, motivation, färdigheter, erfarenheter, värde-
ringar och attityder påverkar individernas rörelsebeteen-
de. Identifiering och undanröjning av upplevda hinder för 
fysisk aktivitet förutsätter att man möter människorna, 
utgår från invånarna och profilerar målgruppen mer exakt 
än tidigare.

• Det finns mycket information om fysisk aktivitet, men det 
är svårt att dra nytta av den på grund av att den är så 
utspridd. Man vet inte tillräckligt om fysisk aktivitet inom 
alla åldersgrupper, särskilt små barn och äldre. 

• Stillasittande är en global hälsorisk. Det finns många 
exempel på internationella, liksom även nationella åtgärder. 
Genom att aktivt testa och dra nytta av dem kan man spara 
tid och resurser.

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 5: I stadens budget sätter 
man upp mål, åtgärder och mätare 
för staden angående ökandet av 
fysisk aktivitet. 

Noteringar om fysisk aktivi-
tet ökar i stadens budget och 
verksamhetsplaner.

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Alla sektorer, rörlig-
hetsprogrammet, expertgruppen 
för främjande av välbefinnande och 
hälsa 

Åtgärd 6: Fysisk aktivitet inklu-
deras i förhandsutvärderingen av 
beslutens effekter på hälsa och 
välbefinnande.

Rörelseperspektivet inkluderas 
i utvärderingen av beslutens 
förhandseffekter

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Rörlighetsprogram-
met, stadskansliet och expertgrup-
pen för främjande av välbefinnande 
och hälsa

Åtgärd 7: Man ökar den relativa de-
len av de åtgärder där flera sektorer 
agerar som verkställare. 

Åtgärdernas relativa procentandel 
ökar där flera sektorer agerar som 
verkställare.

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Alla sektorer, 
rörlighetsprogrammet 

Åtgärd 8: Man inser den fysiska ak-
tivitetens betydelse för att stadens 
strategiska mål ska uppnås inom 
bland annat sektorerna inom fysisk 
aktivitet, främjande av välbefinnan-
de och hälsa samt förebyggande 
av marginalisering. Man skapar ett 
nätverk mellan strategiska spets-
projekt (Mukana-programmet, den 
marina strategin, Projektet väl-
färds- och hälsofrämjande (HYTE)), 
lagstadgade program (bl.a. Stadens 
seniorprogram) och andra utveck-
lingsprojekt (bl.a. Tölöviken, integra-
tionsprogrammet, Sutjakka Stadi) 
som sammanträder regelbundet. 

Ett samarbetsnätverk skapas mel-
lan projekten

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Stadskansliet, Stads-
miljön, kultur- och fritidssektorn, 
HRT, Helsingfors Hamn

Åtgärd 9: Personalens kompetens 
som främjare av fysisk aktivitet 
förstärks.

Genomförda utbildningstillfällen 
och deras deltagarantal  

När: 2019 

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 9.1 Rörlighetsprogrammet 
inkluderas som en del av social- och 
hälsovårdssektorns centraliserade 
utbildningsplan 2019.

Antalet utbildningar och deras del-
tagarantal (st.) och procentandelar 
av personalen  

När: 2018–2021  

Vem ansvarar: Fostrans- och utbild-
ningssektorn, kultur- och fritidssek-
torn, Utbildningsstyrelsen

Åtgärd 9.2 Man utbildar personal 
inom småbarnspedagogik, grundläg-
gande utbildning och eftermiddags-
verksamhet till att fungera som en 
aktiv förebild för en aktiv livsstil. 

Antalet utbildningar och deras del-
tagarantal (st.) och procentandelar 
av personalen  

När: 2018–2021  

Vem ansvarar: Fostrans- och utbild-
ningssektorn, kultur- och fritidssek-
torn, Utbildningsstyrelsen

Åtgärd 10: Tjänsternas jämlikhet 
och likabehandling ökas. Klientorien-
teringen och delaktigheten förstärks 
inom utvecklingen av tjänster och 
förutsättningar. Man beaktar särskilt 
de stadsbor som rör sig lite och som 
har tydliga, identifierade hinder för 
att komma igång.

Uppföljning av antalet klientprofiler 
och stadsbornas möten

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn 
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Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 11: Rörlighetsprogrammet 
integreras i social- och hälsovårds-
sektorns digiplan #Stadin sotea 
digisti 2018–2020 ur perspektiven 
för utvecklingen av bland annat 
Omaolo-tjänsten och gruppdis-
tansrehabilitering. Man kartlägger 
och utvecklar kunskapen om nya 
digitala lösningar som främjar fysisk 
aktivitet och sund livsstil hos social- 
och hälsovårdssektorns personal. 
Därutöver är målet att stödja klien-
ternas digikompetens.

Rörlighetsprogrammet har inte-
grerats i åtgärderna i Social- och 
hälsovårdsreformens digiplan

När: 2019–2020

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 12: Man letar aktivt efter 
partnerskap med organisationer, 
sällskap, företag och föreningar. 

Antal anordnade evenemang och 
deras deltagarantal (st.) samt 
profil

När: 2019–2021

Vem ansvarar: Rörlighetsprogram-
met, kultur- och fritidssektorn

Åtgärd 12.1 Man arrangerar eve-
nemanget Digimässa år 2019 för 
företag inom välbefinnande-, hälso- 
och motionsbranschen och en 
försöksansökan där företag har möj-
lighet att presentera sina lösningar 
gällande styrning till en aktiv livsstil i 
samarbete med staden. 

År 2019 arrangeras företagsevene-
mang/digimässa/försöksansökan 
(ja/nej)

När: 2019 

Vem ansvarar: Social- och hälso-
vårdssektorn, stadskansliet, kultur- 
och fritidssektorn

Åtgärd 13: Samarbetet med forskare 
ökas. Man satsar särskilt på att 
stärka kunskapsbasen om småbarns 
och äldre personers fysiska aktivitet.  

Forskningsprojektens antal (st.) 
och innehåll

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn 

Åtgärd 14: Man ansluter sig till nya, 
internationella specialistnätverk och 
arbetsgrupper. 

Uppföljning av internationellt 
samarbete

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn 

Åtgärd 15: Verkställandet av idéer 
effektiveras. En försöksarbetsgrupp 
startas för rörlighetsprogrammet. 

Kontinuerlig uppföljning av idéerna 
och verkställandets skeden 

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn 

Målområde 3:  
Hela stadsmiljösektorn samt   
motions- och kulturutbudet  
uppmuntrar och lockar   
till fysisk aktivitet
Vad strävar man efter?

Stadsbornas upplevelse om möjligheter till och hinder för 
fysisk aktivitet per åldersgrupp.  
• Mätare som utvecklas

Andelen gångtrafik ökar från cirka 35 procent till 45 procent 
fram till slutet av år 2021.  
• Helsinkiläisten liikkumistottumukset-undersökningen 

(Helsingfors resvaneundersökning), Helsingfors stad 
(varje år), Den riksomfattande persontrafikundersökning-
en, Trafikverket (vart 6:e år) och HRT:s Resvaneundersök-
ning (vart 6:e år)

Andelen cykeltrafik ökar från 10 procent till 15 procent 
fram till år 2020.
• Helsinkiläisten liikkumistottumukset-undersökningen 

(Helsingfors resvaneundersökning), Helsingfors stad 
(varje år), Pyöräilybarometri (Cykelbarometern), Hel-
singfors stad (vartannat år), Riksomfattande persontra-
fikundersökningen, Trafikverket (vart 6:e år) och HRT:s 
Resvaneundersökning (vart 6:e år)

Mängden cykling ökar vid elektroniska beräkningspunkter.  
• Stadens beräkningspunkter

Motiveringar för åtgärderna 

• Fysisk aktivitet sker alltid i fysiska förhållanden – antingen i 
en byggd eller obyggd miljö. Den fysiska miljön är också en av 
de mest centrala faktorerna med tanke på vardagsaktivitet.

• Parker, småbarnspedagogikens, skolors och läroanstal-
ters gårdar, gång- och cykelvägar, friluftsleder, lekparker, 
naturstigar, motionsplatser och platser för närmotion är 
alla väsentliga miljöer för fysisk aktivitet. Det finns ingen 
lägesbild över aktivitets- och motionsförhållandenas 
kvalitet och omfattning i olika stadsdelar.

• Miljöns säkerhet, bullrighet och trivsamhet påverkar 
vardagsaktiviteten på ett väsentligt sätt. 

• Miljöns tillgänglighet har utvecklats målmedvetet, men 
arbetet är kontinuerligt och det finns fortfarande många 
utvecklingsbehov.

• När det gäller gångtrafiken handlar utvecklingsbehoven 
om byggande av trottoarer och gångvägar, samt förbätt-
ring av såväl vinterunderhåll (plogning, sandning) som 
trafiksäkerhet för gångtrafikanter och trivseln längs med 
gånglederna (tydliga övergångsställen och korsningsom-
råden, gågator). Hinder för att färdas till fots framhävs i 
målgruppen av äldre personer och personer med rörelse- 
och funktionshinder.

• Andelen cykeltrafik ökar, men färdsättsandelen har redan 
under flera år stått kvar på 10 procent. Undersökningar 
visar att Helsingforsborna skulle cykla mer om cykelpar-
keringar och -områden vore bättre säkrade mot vandalism 
och stölder, cykelbanenätet mer omfattande och enhet-
ligt, cykling tryggare samt om cykelbanornas skick och 
organisering vid vägarbete vore bättre. Över en tredjedel 
uppskattar att de skulle cykla mer om banornas vinte-
runderhåll förbättrades. Till och med 45 procent skulle 
cykla mer om det blev lättare att transportera cykeln i 
kollektivtrafiken. 

• En betydande del av skolgårdarna i Helsingfors uppmuntrar 
inte till rörelse på grund av gårdens skick, utrustning eller 
stimulans. 
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Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 19: Fram till slutet av år 2021 
byggs 3 000 nya cykelställningar på 
allmänna gatuområden. 

Antalet byggda cykelställningar När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn

Åtgärd 20: Fram till slutet av år 
2021 byggs 75 kilometer på målnätet 
för stadskärnans cykeltrafik och 
Bannätet.

Byggda kilometer När: 2018–2021

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn

Åtgärd 21: Man ökar stadscyklarnas 
antal och användning.

Antalet stadscyklar och använd-
ningens nyckeltal

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn, 
HRT

Åtgärd 22: Genomförande av 
EU-projektet Horizon 2020 (Hand 
shake) där tre ”cykelhuvudstä-
der”, Amsterdam, Köpenhamn och 
München, delar med sig av sina er-
farenheter till tio andra europeiska 
städer, bland annat Helsingfors.

Antalet bästa praxis som tillämpas 
på Helsingfors (st.)

När: 2018–2022

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn

Åtgärd 23: Underhållet av cykel-
banorna förstärks i enlighet med 
rekommendationerna i rapporten 
om cykelbanornas vinterunderhåll.

Stadsbornas åsikt om vinterunder-
hållets situation (cykelbarometern)

När: 2018–2022

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn

Åtgärd 24: HRT förverkligar mark-
nadsföringsstrategin för gångtrafik 
(2018–2025) med målet att göra 
Helsingforsregionen till världens 
gånghuvudstad. 

Kampanjens uppföljningsmätare När: 2018–2025 

Vem ansvarar: HRT

Åtgärd 25: HRT genomför en cykel-
kampanj 2016–2020.

Kampanjens uppföljningsmätare När: 2016–2020

Vem ansvarar: HRT

Åtgärd 26: Man ökar färdigheterna 
inom aktiv gång och rörelse hos 
personer i olika åldrar. Det här 
förutsätter ökande av medvetenhet, 
utbildning och rådgivning samt för-
bättrande av miljöns och tjänsternas 
tillgänglighet samt trafiksäkerhet. 
Samarbetet ökas på stadsnivå med 
rörlighetsprogrammet, Arbetsgrup-
pen för tillgänglighet och Koordina-
tionsgruppen för trafiksäkerhet. 

Tillgänglighetsmätare

Trafiksäkerhetsmätare

Uppföljning av anordnade utbild-
ningar och åtgärder

När: 2019–2021

Vem ansvarar: Alla stadens sekto-
rer, Arbetsgruppen för tillgänglig-
het och Koordinationsgruppen för 
trafiksäkerhet 

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 16: Kultur- och fritidssektorn 
utarbetar under år 2019 långsiktiga 
planeringsprinciper för uppbyggnad 
av förutsättningar för kultur och fri-
tid. Med förutsättningar avses exem-
pelvis motionsplatser inomhus och 
utomhus, båtplatser, skolbyggnader, 
ungdomslokaler, friluftsområden, 
evenemangsområden och tränings-
lokaler. Perspektiv som beaktas i 
arbetet är i synnerhet områdenas lik-
värdighet, befolkningstillväxt, befolk-
ningsstrukturens växande variation 
och stadens nya bostadsområden. 
Utifrån principerna upprättas en 
långsiktig plan om förutsättningarna 
för kultur och fritid.

Färdigställande av 
planeringsprinciperna 

När: 2019 

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn 

Åtgärd 17: Skolgårdar utvecklas 
för att inspirera till fysisk aktivitet. 
Huruvida gårdarna är funktionella 
och mångsidiga kartläggs med hjälp 
av bland annat kartläggningen av 
skolgårdar som genomförts av Regi-
onförvaltningsverket i Södra Finland 
och Skolan i rörelse-programmets 
utvärdering av skolornas nuvarande 
tillstånd. För upprustningsåtgär-
derna upprättas en schemalagd 
plan där man beaktar behoven för 
rastaktiviteter, lektioner, eftermid-
dagsverksamhet och fritidsbruk, 
samt förutsättningarna för barnens, 
ungdomarnas och familjernas själv-
ständiga användning även utanför 
skoltid. Tio skolgårdars förhållanden 
för fysisk aktivitet förbättras med 
tilläggsfinansiering som har beviljats 
för år 2019.

Färdigställande av kartläggningen, 
procentandel av skolgårdar som 
behöver rustas upp, antalet upp-
rustade skolgårdar (st.)/år

När: 2019

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn, 
fostrans- och utbildningssektorn, 
kultur- och fritidssektorn

Åtgärd 18: Programmet för främjan-
de av cykelåkning uppdateras.

Färdigställande av programmet När: 2019–2020

Vem ansvarar: Stadsmiljösektorn



16 17

Målområde 4:  
Små barn tillägnar sig fysiska   
grundläggande färdigheter och vanor.
Vad strävar man efter?

• Andelen barn under skolåldern som rör sig i enlighet med 
rekommendationerna ökar från nuvarande 10–20 procent till 
40 procent under de kommande fem åren. (OBS! Utgångslä-
get grundar sig i den nationella lägesbilden och målsättnings-
nivån kan komma att preciseras.)

• Källor: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH, Barns 
hälsa, välfärd och service), andra forskningsprojekt. Mätare 
som utvecklas: objektiv rörelsemätningsinformation om små 
barns fysiska aktivitet och stillastående.

• Små barns grundläggande motoriska färdigheter förbättras 
i den nationella jämförelsen.

Motiveringar för åtgärderna

• Bara 10–20 procent av barn under skolåldern rör sig i 
enlighet med motionsrekommendationerna.

• Fysiskt aktiva eller motsvarande stillasittande vanor börjar 
i regel schematiseras i 3-årsåldern. 

• Det är vanligt att små barn har en ledarledd motionshobby 
på fritiden (ca 40–50 %) och man börjar fritidssysselsätt-
ningen i allt yngre ålder.

• Huvudstadsregionens barn har sämre grundläggande 
motoriska färdigheter än medeltalet i Finland. Motoriska fär-
digheter påverkar barns motionsintresse när de blir äldre. 

• Vardagsvanorna är i regel fysiskt passiva och det är vanligt 
med mycket stillasittande.

• Familjer i Helsingfors rör sig mindre tillsammans på varda-
garna än annanstans i landet.  

• Onödiga förbud, hämningar och restriktioner samt upple-
velsen av miljön och trafiken som farlig minskar barnens 
naturliga rörelse och utomhuslek. 

• Småbarnspedagogikens lokaler, gårdar, tillbehör och utrust-
ning stödjer inte i alla avseenden ökandet av motion. 

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 27: Alla enheter inom små-
barnspedagogiken i Helsingfors är 
med i Glädje i rörelse-programmet 
före slutet av år 2021. Programmet 
utvecklar motionsintresset inom 
småbarnspedagogiken ur bland 
annat lokalernas, utrustningens, den 
ledda verksamhetens, personal-
kompetensens, delaktighetens och 
lekens perspektiv. Praktiska verktyg 
för programmet införs på prov i 
projektet Liikkuvan arjen rakenteita 
varhaiskasvatukseen. De fysiotera-
peuter som verkar inom småbarns-
pedagogiken får en stärkt roll som 
stöd för vardagsmotionen. Särskilt 
de barn som har problem med 
grundläggande motoriska färdighe-
ter eller exekutiva funktioner.

Antalet (st.) och andelen (%) 
enheter inom småbarnspeda-
gogiken som deltar i Glädje i 
rörelse-programmet  

Utvärderingsresultaten av Glädje 
i rörelse-programmets nuvarande 
situation uppdelade i delområden

Uppföljningsmätare för projek-
tet Liikkuvan arjen rakenteita 
varhaiskasvatukseen

Antalet besök av fysioterapeuter 
och procentandel av daghemmen 
där en fysioterapeut har verkat

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Fostrans- och utbild-
ningssektorn, kultur- och fritidssek-
torn, social- och hälsovårdssektorn 

Åtgärd 28: I lekparkerna finns det 
ett element av rörelse i alla funktio-
ner för barn i olika åldrar.

Planer och genomföranden 
har registrerats i enheternas 
verksamhetsplaner. 

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Fostrans- och ut-
bildningssektorn, stadsmiljösektorn, 
kultur- och fritidssektorn

Åtgärd 29: Av kultur- och fritids-
tjänsterna produceras ett tjänsteut-
bud för daghem och skolor på två 
områden i Helsingfors under år 2019 
och på alla områden i Helsingfors 
under år 2020.

Tjänsteutbudets inverkan på 
pilotområdena

När: 2019

Vem ansvarar: Kultur- och fri-
tidssektorn, fostrans- och 
utbildningssektorn

Åtgärd 30: Användningen av det 
riksomfattande Smarta familjen-kor-
tet i den livsstilshandledning som 
familjer får av rådgivningsbyråerna.  

En mätare utreds och tas i bruk 
under år 2019.

När: 2019

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn
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Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 31: Det riksomfattande Skolan i 
rörelse-projektet och senare programmet 
har genomförts i grundskolor sedan år 
2010. Alla grundskolor i Helsingfors deltar 
i programmet. Programskedets inverkan 
och resultat utvärderas vid årsskiftet 
2018–2019 beträffande såväl motionsbe-
toningen i skolornas verksamhetskultur 
som barns och ungdomars fysiska aktivitet 
(kön, årskurser, specialgrupper). I analysen 
utnyttjas Skolan i rörelse-programmets 
utvärdering av det nuvarande tillståndet, 
barns och ungdomars resultatkort 2018 
(lasten ja nuorten tuloskorttia 2018) samt 
barns och ungdomars motionsindikatorer 
(lasten ja nuorten liikuntaindikaattoreita). 
Fortsatta åtgärder riktas till utvecklings-
behov med beaktande av verksamhetens 
tillstånd och målgruppens rörelsebehov. 

Färdigställande av analys och fort-
satta åtgärder

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Fostrans- och 
utbildningssektorn, kultur- och 
fritidssektorn  

Målområde 5:  
Ett tillräckligt motionsintresse är en del av 
barns och ungdomars vardag och lärande.
Vad strävar man efter?

Andelen lågstadieelever som rör sig enligt rekommenda-
tionerna ökar från cirka 45 procent till 60 procent under 
de kommande fem åren. 
• Källor: LIITU-undersökningen, Jyväskylä universitet och 

UKK-institutet (vartannat år), Enkäten Hälsa i skolan, Institutet 
för hälsa och välfärd (vartannat år)

Andelen högstadieelever som rör sig enligt rekommenda-
tionerna ökar från cirka 20 procent till 30 procent under de 
kommande fem åren. 
• Källor: LIITU-undersökningen, Jyväskylä universitet och 

UKK-institutet (vartannat år), Enkäten Hälsa i skolan, Institutet 
för hälsa och välfärd (vartannat år)

Andelen elever på andra stadiet som rör sig enligt rekom-
mendationerna ökar från 20 procent till 30 procent under de 
kommande fem åren. 
• Källor: Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd 

(vartannat år), Uppföljning av Liikkuva opiskelu-programmet  

De riksomfattande mätresultaten för fysisk funktionsför-
måga förbättras och ligger över nationella medianresultat 
(bl.a. uthållighet, styrka, kroppens rörlighet)  
• Källor: Riksomfattande Move!-mätresultat varje år, Utbild-

ningsstyrelsen och Statens idrottsråd

Motiveringar för åtgärderna

• Majoriteten av barn och ungdomar i Helsingfors mår bra, 
nästan alla har en hobby och hälsotillståndet upplevs i regel 
vara bra. Trots detta förekommer olika slags symptom och 
exempelvis skolutmattning, ångest, osunda levnadsvanor, 
ensamhet och trötthet hos många barn och ungdomar.

• Motion är den hobby som är populärast bland barn och 
ungdomar. Till och med 60 procent av barnen under 14 år 

sysslar med motion i en idrotts- eller motionsförening och 
närmare 40 procent rör sig på eget initiativ varje dag. I jäm-
förelse med hela landet är den fysiska aktiviteten hos barn 
och ungdomar i Helsingfors mer polariserad – det finns fler 
som rör sig dagligen, men även fler som rör sig sällan. 

• Ungefär en tredjedel av barn och ungdomar i grundskoleål-
dern uppfyller de rekommendationer som har satts upp för 
respektive åldersgrupp, på lågstadiet är andelen cirka 40 
procent och på högstadiet cirka 15 procent.

• Grundskoleeleverna tillbringar över hälften av sin vakna tid 
antingen sittande eller liggande.

• Motionen och den fysiska aktiviteten minskar väsentligt med 
åldern. Högstadieeleverna motionerar och rör sig också 
annars minst och sitter i motsvarande mån mest.

• Skolan i rörelse-programmets utvärdering av det nuvarande 
läget visar att skolornas verksamhetskultur har utvecklats 
i en mer fysisk riktning, men det finns fortfarande skäl att 
utveckla engagemang av elever, aktiv användning av skol-
lokaler, aktivering av skolvägen, utrustning och funktionell 
undervisning. 

• Polariseringen med avseende på fysisk aktivitet framhävs 
på det andra stadiet. I Helsingfors finns det fler ungdomar 
som inte rör sig alls i jämförelse med hela landet. Av de som 
studerar till ett yrke rör sig 15 procent i alla fall en timme 
varje veckodag, medan 13 procent inte rör sig alls. Cirka 
15–20 procent av andra stadiets elever uppfyller minimire-
kommendationen, det vill säga rör sig minst en timme per 
dag.

• Gymnasieelever sitter stilla väldigt mycket, i medeltal 9 timmar 
per dag.

• Andelen överviktiga ungdomar har ökat inom alla skolstadier. 
Mer än en fjärdedel av de pojkar som studerar till ett yrke är 
överviktiga.

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 32: Eftermiddagsverksam-
hetens enheter erbjuder skoleleverna 
daglig sysselsättning utomhus och 
aktiv verksamhet.

Planer och genomföranden 
har registrerats i enheternas 
verksamhetsplaner.

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Fostrans- och 
utbildningssektorn 

Åtgärd 33: Inom skolhälsovården 
utvecklas och prövas metoder som 
lämpar sig för högstadieelever som 
stöd för en god vardagsrytm och sun-
da levnadsvanor med beaktande av 
digitalisering och delaktighet. Under 
hösten 2019 anordnas workshoppar 
på två skolor för att få fram idéer om 
hur man kan öka den fysiska aktivite-
ten i skolans vardag i samarbete med 
skolelever och lärare.  

ISO-BMI (övervikt) och skolans 
välbefinnandeprofil (barns och ung-
domars psykiska välbefinnande)

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 34: Andelen skolor där det 
ges möjlighet till att utöva motions-
hobbyn ökas. Utgångspunkten för 
utvecklingsarbetet är att utveckla 
lättillgängliga tjänster (bl.a. ung-
domstjänster, EasySport, FunAction 
och NYT-Liikunta) samt ta med 
nya aktörer. Aktivt samarbete med 
Mukana-programmet vars mål är en 
permanent systemisk förändring för 
att förebygga marginalisering bland 
unga.

Andelen skolor (%) där det ges möj-
lighet till att utöva motionshobbyn

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Fostrans- och 
utbildningssektorn, kultur- och 
fritidssektorn 

Åtgärd 35: Tillsammans med under-
visnings- och kulturministeriet skapas 
ett digitalt hobbypass som hjälper 
barn och ungdomar att hitta en tillta-
lande hobby.  

Ibruktagande av hobbypasset När: 2019

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn

Åtgärd 36: Nya metoder för lättill-
gänglig hobbyverksamhet för barn 
och ungdomar samt fysisk aktivitet 
för stadsbor utvecklas tillsammans 
med medborgarorganisationer i 
Helsingfors. Treåriga nyutvecklande 
projekt beviljas understöd på cirka 
900 000 euro per år.

De nya verksamhetsmodellernas 
innehåll och antalet projekt

Antalet deltagare i de understödda 
projekten

När: 2018–2020

Vem ansvarar: Kultur- och 
fritidssektorn

Åtgärd 37: Liikkuva opiskelu-pro-
grammet expanderar från tre pilot-
gymnasier till sex gymnasier under 
läsåret 2019–2020. År 2021 deltar 
alla stadens gymnasieskolor i pro-
grammet. En funktionell motionsdag 
genomförs en gång per läsår vid alla 
läroanstalter antingen som ett eget 
evenemang eller tillsammans med 
andra läroanstalter.

Antalet gymnasieskolor som deltar 
i programmet och verksamhetens 
utveckling (utvärdering av pro-
grammets nuvarande tillstånd)

Genomförande av motionsdagar

När: 2019–2021

Vem ansvarar: Fostrans- och 
utbildningssektorn, kultur- och 
fritidssektorn

Åtgärd 38: Liikkuva opiskelu-pro-
grammet expanderar till alla fem 
campus inom yrkesutbildningen 
fram till slutet av år 2019. Liikkuva 
opiskelu-verksamheten för år 2021 
genomförs vid alla verksamhets-
ställen. En funktionell motionsdag 
genomförs en gång per läsår vid alla 
läroanstalter antingen som ett eget 
evenemang eller tillsammans med 
andra läroanstalter.

Antalet Stadin ammattiopistos 
verksamhetsställen som deltar i 
programmet och verksamhetens 
utveckling (utvärdering av pro-
grammets nuvarande tillstånd)

Genomförande av motionsdagar

När: 2018–2019 

Vem ansvarar: Fostrans- och 
utbildningssektorn, kultur- och 
fritidssektorn
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Målområde 6:  
Helsingfors stads anställda   
rör sig mer och sitter   
mindre under arbetsdagen.

Vad strävar man efter?

Mängden vardagsaktivitet ökar. (Utgångsläget utreds och 
efter det ställs målen upp)
• Mätare som utvecklas för Företagshälsoenkäten, Före-

tagshälsan Helsingfors (vartannat år)

Stillasittandet minskar. (Utgångsläget utreds och efter det 
ställs målen upp)
• Mätare som utvecklas för Företagshälsoenkäten, Före-

tagshälsan i Helsingfors (vartannat år)

Andel som inte utövar fritidsmotion (1 gång/vecka eller 
mindre) minskar.  
• Företagshälsoenkäten, Företagshälsan i Helsingfors    

(vartannat år)  

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 39: Man startar en Liikkuva 
työpaikka-verksamhet (Arbetsplat-
sen i rörelse), vars mål är att stödja 
personalen i att öka aktiviteten i 
vardagen och under arbetsdagen 
och minska överdrivet stillasittande. 
Personernas yrkesroll, yrkesidenti-
tet och arbetsplatsens förhållanden 
beaktas i beredandet.

Mätare som utvecklas för Före-
tagshälsoenkäten 2019 

När: 2019–2021 

Vem ansvarar: Stadskansliet, kultur- 
och fritidssektorn 

Åtgärd 40: En pausmotionsapplika-
tion skaffas till alla anställda för att 
skapa pauser i arbetet. 

Applikationen införskaffad och 
tagen i bruk

När: 2019–2021 

Vem ansvarar: Stadskansliet

Åtgärd 41: Nya servicestigmodeller 
för motionsrådgivningen (individuell 
träning som främjar arbetsförmå-
gan) skapas mellan företagshäl-
sovården och personalmotionen. 
Målet är att öka den fysiskt inaktiva 
personalens kondition, hälsa och 
arbetsförmåga.   

Enkät i början och i slutet: föränd-
ring av mängden motionsaktivitet 
(t.ex. aktivitetsarmband, förändring 
av konditionsklass) 

När: 2019–2021 

Vem ansvarar: Företagshälsan Hel-
singfors, kultur- och fritidssektorn

Åtgärd 42: Personalens gemen-
skap och fysiska aktivitet tillsam-
mans främjas med en kampanj 
och i anslutning till den deltar man 
även i tävlingen Liikkuvin työpaikka 
(Den mest rörliga arbetsplatsen). 
Segraren väljs ut utifrån gemensamt 
skapade mätare. 

Genomförande av kampanj och 
tävling (ja/nej)

När: 2019–2021 

Vem ansvarar: Stadskansliet, kultur- 
och fritidssektorn 

Åtgärd 43: Det fysiska välbefin-
nandets andel förstärks under 
friskvårdsdagar. 

En uppföljningsmätare skapas för 
uppföljning av friskvårdsdagarnas 
innehåll

När: 2019–2019

Vem ansvarar: Alla sektorer 

Åtgärd 44: Träning inom välbefin-
nande och arbetsförmåga utvecklas 
med beaktande av vardagsaktivi-
tetens perspektiv. Föreläsningar 
om träning inom välbefinnande och 
arbetsförmåga blir mer tillgängliga.

Träningarnas egen start- och 
uppföljningsenkät 

När: 2018–2019

Vem ansvarar: Stadskansliet, Före-
tagshälsan Helsingfors och kultur- 
och fritidssektorn  

 

Motiveringar för åtgärderna

• Regelbunden fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 
arbetsprestationen och arbetsförmågan, hjälper till att 
kontrollera arbetsrelaterad stress och slappna av, minskar 
sömnlöshet och ger uppiggande sömn samt förbättrar 
självkänslan och balansen i livet.

• Stadens anställdas totala aktivitet (vardags- och nyttomo-
tion, fritidsmotion, stillasittande, styrketräning) eller fysisk 
aktivitet i enlighet med rekommendationerna har hittills 
inte undersökts. 

• Ungefär en fjärdedel av stadens anställda motionerar 
regelbundet så att de blir andfådda och svettas. Cirka 35 
procent av personalen motionerar på fritiden högst en 
gång i veckan. 

• 55 procent av de anställda är åtminstone överviktiga.  

• År 2017 fick 144 600 personer i hela landet invalidpensi-
on. De största grupperna inom sjukdomar som orsakar 
arbetsoförmåga var psykiska störningar (42 %), sjukdomar 
i rörelseapparaten (26 %), nervsjukdomar (9 %) och sjuk-
domar i cirkulationsorganen (6 %). Andelen med psykiska 
störningar har varit störst sedan år 2000.

• Mängden sjukfrånvaro har minskat hos Helsingfors stads 
anställda under 2000-talet. Mest sjukfrånvaro förekommer 
i gruppen 50–59-åringar, sammanlagt 18,07/årsverke för 
kvinnor och 13,78/årsverke för män (2016).

• Det finns många sätt att främja arbetsförmågan och sunda 
levnadsvanor på arbetsplatserna. Arbetsförmågan borde 
särskilt stödjas när de gäller dem som utför fysiskt belas-
tande arbete, dem som är i fysiskt dåligt skick och inaktiva 
samt dem som har risk för tidig nedsatt arbetsförmåga. 

• Helsingfors stad har ett mångsidigt utbud inom personal-
motion. Däremot identifieras ännu inte begreppet vardags-
aktivitet och sätt att öka denna både i arbetet och i den 
egna vardagen tillräckligt.
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Målområde 7:   
Den äldre befolkningens vardagsaktivitet 
ökar genom att man tar hänsyn till deras 
särskilda behov.
Vad strävar man efter?

Information från objektiva rörelsemätningar av äldre 
personers fysiska aktivitet visar en ökad aktivitet och ett 
minskat stillasittande. (Diskussioner om objektiv rörelse-
mätning har påbörjats tillsammans med forskare.)

Andelen personer som rör sig i enlighet med rekommenda-
tionerna ökar från cirka 5 procent till 20 procent under de 
kommande fem åren.
• Mätare som utvecklas  

Procentandelen personer som vardagsmotionerar flera 
timmar i veckan ökar (över 65-åringar).
• Källa: FinHälsa, THL (med 2 års mellanrum) 

Procentandelen personer som motionerar flera timmar i 
veckan ökar (över 65-åringar).
• Källa: FinHälsa, THL

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 45: Ett innovationsprojekt 
om äldre personers fysiska aktivitet 
genomförs tillsammans med Bloom-
berg Philanthropies-stiftelsen och 
Harvards universitet. 

Genomförande av 
innovationsprojektet

När: 2018–2019 

Vem ansvarar: Stadskansliet, alla 
sektorer

Åtgärd 46: Den äldre befolkningens 
vardagsaktivitet och motion ökas 
med ett mer övergripande grepp 
än tidigare. Reformen bereds av 
en arbetsgrupp som har represen-
tanter från alla stadens sektorer 
och centrala intressentgrupper 
(forskare, organisationer, exper-
tinstitut). Arbetsgruppen arbetar 
i tätt samarbete med äldrerådet, 
handikapprådet, delegationen för 
frontveteranfrågor, Stadens seni-
orprogram, Liikkuvat-nätverket och 
centrala utvecklingsprojekt, såsom 
Sutjakka Stadi och Gerometro. 

Arbetsgruppens resultatrapporter 
2019–2021

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Underarbetsgrup-
pen för äldre personers motion och 
anpassad motion

Åtgärd 47: Genom att identifiera 
äldre personers särskilda behov 
och önskemål samt utmaningar i 
vardagslivet skapas en fungerande 
och sammanhängande servicekedja 
för att främja vardagsaktivitet och 
stödja funktionsförmåga. Servi-
cestigen beaktar stadsmiljön och 
omständigheter, närtjänster, färd-, 
rådgivnings- och assistanstjänster, 
hjälpmedel och fritidsverksamhet i 
sin helhet. 

Arbetsgruppens resultatrapporter 
2019–2021

När: 2018–2021 

Vem ansvarar: Underarbetsgrup-
pen för äldre personers motion 
och anpassad motion, alla sektorer, 
organisationer, expertinstitutioner

Åtgärd 48: Roller och ansvar inom 
produktionen av motionstjänster för 
äldre förtydligas mellan stadsaktö-
rer, partner och intressentgrupper.

Arbetsgruppens resultatrapporter 
2019–2021

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Underarbetsgrup-
pen för äldre personers motion 
och anpassad motion, alla sektorer, 
organisationer, expertinstitutioner

Åtgärd 49: Användningen av 
motionsavtalet utvidgas inom 
hemvården så att minst 70 procent 
av hemvårdens klienter har ett mo-
tionsavtal. År 2017 hade 44 procent 
av hemvårdens klienter ett motions-
avtal. Motionsavtalens beräknings-
sätt förtydligas under hösten 2018. 

Ingångna motionsavtal (%) av klien-
ter med regelbunden hemvård

När: 2019

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 50: Deltagande i Kraft i 
åren-projektet på utvalda områden 
i norr och väster under år 2018.  En 
plan för spridande av god praxis 
från projektet som täcker hela sta-
den skapas till år 2019.   

Utvärdering av om planen är gjord 
och om verksamheten har utvidgats

När: 2018–2019 

Vem ansvarar: Social- och häl-
sovårdssektorn, kultur- och 
fritidssektorn

Motiveringar för åtgärderna 

• Det finns stora skillnader mellan äldre personers fysiska 
funktionsförmåga, upplevda hälsa och delaktighet.

• Det finns ingen objektivt uppmätt, omfattande uppfölj-
ningsinformation om äldre personers totala aktivitet.  

• Fysisk aktivitet i enlighet med motionsrekommendationerna 
förverkligas dåligt hos den äldre befolkningen. Enligt enkät-
information som samlades in från över 75-åringar (N=6 625) 
under ATH-undersökningen uppfyllde 11,5 procent rekom-
mendationen för uthållighetsmotion och endast 2,5 procent 
av de som svarade uppfyllde muskelstyrke- och balansträ-
ningens heltäckande rekommendationer.

• Ungefär 84 procent av 55–74-åringarna kan gå en halv 
kilometer utan att vila, medan endast något över hälften av 
dem som fyllt 75 år klarar av det.

• Fallolyckor är vanliga bland den äldre befolkningen. Nästan 
tre fjärdedelar av alla fallolyckor drabbar äldre som rör sig 
lite. Att upprätthålla en god fysisk funktionsförmåga och 
i synnerhet motion som tränar muskelstyrka och balans 
minskar fallrisken.

• Fysisk aktivitet i en trevlig social miljö minskar även mar-
ginalisering och ensamhet. Möjliggörandet av rörelse och 
aktivitet ökar förverkligandet av självbestämmanderätten 
och möjligheten till att vara självständig.

•  Många olika aktörer arrangerar tjänster för äldre. Sam-
arbetet mellan förvaltningarna och aktörerna behöver 
förtydligas. Som de är nu når tjänsterna inte sin hetero-
gena målgrupp på bästa sätt och uppfyller inte den äldre 
befolkningens olika slags behov.  

• En särskild utmaning i målgruppen med äldre personer 
är informationens utspriddhet och de kommunikativa 
utmaningarna.  
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Målområde 8:  
Fysisk aktivitet tillgodogörs bättre än 
tidigare vid förebyggande, vård 
och rehabilitering av sjukdomar.                           
Åtgärderna riktas till de invånargrupper 
inom kommunen som behöver särskilt stöd.

Varför viktigt?

• Liten fysisk aktivitet är en riskfaktor för flera kroniska 
sjukdomar. Motion är en positivt inverkande komponent i 
förebyggande, vård och rehabilitering av sjukdomar.

• Nationellt finns det brister i genomförandet av motionsråd-
givningen inom primärvården och kännedomen om dess 
hälsomässiga och ekonomiska följder är bristfällig. 

• Motionsbehandlingens effekter består av förbättrad fysisk 
kondition hos kroniskt sjuka patienter, minskad värk sär-
skilt vid flera sjukdomar i rörelseapparaten, uppbromsning 
av sjukdomsförloppet särskilt vid kardiometabola sjukdo-
mar, minskad depression, förbättrat allmänt välbefinnande 
och förlängd livslängd vid vissa sjukdomar.

• Enligt FinHälsa 2017-undersökningen blir fetma och de-
pression allt vanligare bland den nationella vuxna befolk-
ningen och många riskerar att insjukna i hjärtsjukdomar 
och diabetes. Även om det i jämförelse med hela landet 
finns lite färre överviktiga ungdomar inom alla skolstadi-
er i Helsingfors, har andelen överviktiga ungdomar ökat 
inom alla skolstadier. Över hälften av alla vuxna i Finland 
är överviktiga. I Helsingfors uppskattas det finnas 60 000 
arbetsföra personer som lider av fetma.

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 51: Social- och hälsovårds-
sektorn anordnar workshoppar 
för stadens egna anställda, kli-
enter, erfarenhetsexperter och 
stadens samarbetspartner, där 
man söker efter nya lösningar för 
främjandet av vardagsaktivitet och 
motionsintresse inom social- och 
hälsovårdstjänsterna. 

Workshopparna har genomförts 
och innehållet i dem har använts vid 
den fortsatta beredningen

När: 2018–2019

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd Mätare Tidtabell och ansvarig part

Åtgärd 52: Inom social- och hälso-
vårdssektorn införs de elektroniska 
Omaolo-tjänsterna på prov och tas 
i bruk år 2019.  Tjänsten innehåller 
bland annat en välbefinnandeunder-
sökning och -träning. Motionsträ-
ningsdelens rapportering utvecklas 
år 2019. Tillsammans med Sotedigi 
säkerställer man att användningen 
av motionsträningsdelen som ingår 
i Omaolos elektroniska välbefinnan-
deträningar rapporteras så att man 
får fram information om dem som 
har genomgått motionsträningen och 
dess eventuella effekter på föränd-
ring i motionsvanorna. Vid tillgodogö-
randet av Omaolo Välbefinnandeun-
dersökning och träningsprogrammen 
beaktas särskilt den fysiska aktivite-
ten som en del av stödmodellen för 
dem som behöver mycket service. 

Utförda hälsoundersökningar (År 
2017: 1 769 elektroniska hälsoun-
dersökningar) och antal som 
valt motionsträning (2017: 142 
personer)

När: 2019

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 53: Inom vuxensocialarbetet 
beaktar man i större utsträckning 
än tidigare främjandet av fysisk 
aktivitet som en del av den sociala 
rehabiliteringen, utvärderingen av 
servicebehov och klientplanen. År 
2019 utvecklar man och tar i bruk ett 
nytt tillvägagångssätt för att samtala 
om fysisk aktivitet, stödja samt styra 
klienten till tjänster som främjar ak-
tivitet i vardagen, bland annat lättill-
gängliga motions- och kulturtjänster. 

Ett nytt tillvägagångssätt har 
utvecklats och tagits i bruk. Social- 
och hälsovårdssektorns aktörer 
har skapat nya slags partnerskap 
med motions- och kultursidans 
aktörer

När: 2019

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn 

Åtgärd 54: Motionsperspektivet 
förstärks i interventioner för klienter 
som behöver mycket service. 

En mätare utreds och tas i bruk 
under år 2019

När: 2019–2021 

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 55: Inom sjukhusverksam-
heten utvecklas uppmuntran till 
vardagsmotion för patienter på 
avdelningar och i samband med 
utskrivning. 

En mätare utreds och tas i bruk 
under år 2019  

När: 2018–2019  

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 56: Sutjakka Stadi-program-
met verkställs.  

Bland annat procentandelen över-
viktiga 4-åringar, Andelen övervik-
tiga elever (%), Vuxnas fetma per 
utbildningsgrupp (%)  

När: 2015–2020   

Vem ansvarar: Social- och 
hälsovårdssektorn

Åtgärd 57: Fungerande servicestigar 
skapas för att främja vardagsaktivitet 
och motion hos sådana personer 
som på grund av skada, sjukdom eller 
annan försvagad funktionsförmåga 
eller social situation har svårt att 
delta. Målet är att miljön och förut-
sättningarna, färd-, rådgivnings- och 
assistanstjänsterna, hjälpmedel och 
fritidsverksamhet på ett komplett 
sätt stödjer målgruppen att komma 
igång och röra på sig. 

Arbetsgruppens resultatrapporter 
2019–2021

När: 2018–2021

Vem ansvarar: Underarbetsgrup-
pen för äldre personers motion 
och anpassad motion, alla sektorer, 
organisationer,  organisationer, 
expertinstitutioner

• Förbättringen av funktions- och arbetsförmågan har saktat 
av. Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa polariseras. 
Skillnaderna mellan kön och utbildningsgrupper återspeg-
las som skillnader i till och med dödlighet och förväntad 
livslängd.

• Skada, sjukdom eller begränsad funktionsförmåga är all-
mänt identifierade hinder för vardagsmotion. Ungefär 15–20 
procent av den finska befolkningen tillhör kretsen för anpas-
sad motion. I Helsingfors innebär det cirka 100 000–140 000 
invånare.
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Uppföljning och mätare5
Förverkligandet av målen i rörlighetsprogrammet uppföljs 
från tre håll. 

Stadens ledningsgrupp följer programmet med tre strategiska 
mätare, som består av: 

• Den fysiska aktivitetens och stillasittandets procentandelar 
av Helsingforsbornas vakna tid (rörelsemätt information 
uppdelat efter åldersgrupp och kön)

• Barns fysiska funktionsförmåg                                              
(Move!-mätningar för 5- och 8-klassare)

• Procentandel som motionerar på fritiden

Rörlighetsprogrammets lednings- och projektgrupp följer 
förverkligandet av programmets delmål och åtgärder med 
mätarna som redovisas i programmet. Uppföljningen av rör-
lighetsprogrammet förutsätter en målmedveten utveckling 
av undersöknings- och uppföljningsmaterial samt samarbete 
med forskare och stadsaktörer. 

Figur 3: Logik och tidsram för rörlighetsprogrammets mål och mätare

Tidsramen �r åtgärderna 1–3 år

Tidsram på över 10 år
• Upplevd livskvalitet   • Inlärning
• Upplevd arbetskapacitet  • Fysisk funktions�rmåga
• Sjukfrånvaro    • Övervikt, fetma
• Socialt välbe�nnande  • Upplevd hälsa
• Tra�kutsläpp    • Livsstilssjukdomar

Tidsram på cirka 5 år
• Den fysiska aktivitetens procentandel av den vakna tiden ökar.
• Stillasi�andets procentandel av den vakna tiden minskar.
• Andelen (%) som motionerar på fritiden ökar.
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Förverkligandet av programmet samt dess effekter och 
verkningsfullhet kan utvärderas kortsiktigt och långsiktigt. 
Åtgärderna är tills vidare planerade för de kommande tre 
åren, dock med en erinran om att programmet utvecklas 
och uppdateras medan det verkställs. Mer permanenta 
förändringar i Helsingforsbornas motionsvanor är realis-
tiskt att uppskattningsvis kunna nås inom ungefär fem år 
från att åtgärderna påbörjades. Det finns en möjlighet att 
inom programmet skapa ett nytt slags perspektiv även i 
utvärderingen av den fysiska aktivitetens verkan under en 
längre period på bland annat hälsotillståndet, arbets- och 
funktionsförmågan, inlärningsresultaten samt socialt och 
psykiskt välbefinnande (se figur 3).
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6.1 Stadstrategins 
noteringar 

I enlighet med stadsstrategin skapar Helsingfors samarbets-
strukturer för främjande av hälsa och välbefinnande i staden 
och lyfter fram ökning av fysisk aktivitet, rörlighetsprogrammet, 
sitt främjande av hälsa och välbefinnande som pilotprojekt. 
Noteringarna i stadsstrategin visar att det inte handlar om 
ett program för fritidsmotion, utan snarare att åter göra 
fysisk aktivitet till en naturlig del av livet, vardagsvanor och 
livsrutiner. I enlighet med stadsstrategin:  

• Fysisk aktivitet främjas på allt bredare front genom 
stadens egna tjänster och i samarbete med olika medbor-
garorganisationer, samfund, idrottsföreningar, företag och 
invånare. 

• Det ska bli lätt och lockande att motionera och röra på 
sig – och att börja göra det. En marknadsföringskampanj 
startas för att inspirera invånarna att röra på sig.

• Både stadsmiljön och motions- och kulturutbudet utveck-
las så att de inbjuder till motion och vardagsaktivitet på 
jämbördig basis i olika delar av staden. Staden planeras 
och byggs på ett sätt som beaktar olika slags människor.  

• Skillnader mellan befolkningsgrupper identifieras och 
tjänsterna riktas till dem som behöver särskilt stöd och 
till högriskgrupper.  

• Barn och ungdomar ska allt mer fås att motionera som en 
del av vardagen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.  

• Helsingfors lockar aktivt även äldre personer att röra på sig, 
inom såväl motion som kultur.

I sin helhet innehåller stadsstrategin många betydande 
målområden, såsom främjande av hälsa och välbefinnande, 
stärkande av inlärning, förebyggande av marginalisering, 
främjande av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
samt stärkande av livskraft, som även starkt stödjer främjan-
det av fysisk aktivitet (se figur 4).29

Figur 4: Stadsstrategins noteringar

29 Towards More Physical Activity in Cities. Transforming public spaces to promote physi cal    
 activity — a key contributor to achieving the Sustainable Development Goals in Europe. WHO.  

Bakgrundsmaterial 
och motiveringar6

Beredningen av rörlighetsprogrammet beslutades vid 
stadens ledningsgruppsmöte 27 november 2017. Efter detta 
samlade man ihop en projekt- och ledningsgrupp för bered-
ning, planering och uppföljning av programmet. 

Programmets projektplan har beretts med beaktande av 
existerande dataunderlag om Helsingforsbornas rörlighet, 
hälsa och välbefinnande. Man har analyserat fysisk livsstil 
och i motsvarande mån hinder för fysisk aktivitet med hjälp 
av undersökningar, internationella exempel och klientinfor-
mation som samlats in från tjänster. 

Beredningens centrala utgångspunkt var att identifiera 
stadens nuvarande grundverksamhet, tjänster, förhållanden 
och utvecklingsverksamhet med tillräcklig noggrannhet. 
Nationella och internationella exempel på främjande av 
fysisk aktivitet och minskning av stillasittande har dragits 
nytta av vid upprättandet av åtgärder.

Noteringar i stadsstrategin som 
stödjer rörlighet
• Helsingfors skapar samarbetsstrukturer för främjande        

av hälsa och välbefinnande i staden.

• En havsstrategi upprättas för att främja Helsingforsbornas 
möjligheter till rekreation.

• Socioekonomiska och regionala skillnader i hälsa och          
välbefinnande utjämnas. 

• Helsingfors bygger aktivt partnerskap med                              
medborgarorganisationer och alla som är intresserade           
av att utveckla och liva upp staden.

• Alla barn och ungdomar har en hobby.

• Alla Helsingforsbor – både unga, äldre och de med 
funktionshinder – har en möjlighet att leva ett                                           
upplevelserikt och gott liv.

• Helsingfors startar ett omfattande och övergripande projekt 
tillsammans med samarbetspartner för att hitta systemiska 
lösningar på utmaningen med ungdomars marginalisering.

• Området kring Baana och Tölöviken görs om till ett framstående 
och internationellt känt kultur- och fritidscentrum.

• Hållbara trafikformers färdmedelsandel ökas.

• I Helsingfors har barn och ungdomar säkra och sunda          
inlärningsmiljöer.
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6.2 Hur mycket och på vilket 
sätt rör sig Helsingforsborna?

Befolkningens och Helsingforsbornas motions- och rörlig-
hetsvanor undersöks på flera olika sätt bland annat med 
tanke på rörelseformer, mängd, varaktighet, frekvens och 
belastning. Under de senaste åren har undersökningsdata 
fördjupats på ett väsentligt sätt. För tio år sedan undersök-
tes befolkningens motionsaktivitet fortfarande i stor ut-
sträckning med enkätundersökningar. Enkäternas perspek-
tiv har i regel koncentrerats på att reda ut motionerande och 
konditionsträning på fritiden. 

De senaste åren har undersökningarnas perspektiv dock 
utvidgats från fritidsmotion till fysisk helhetsaktivitet, liksom 
även mängden sittande och stillastående. Samtidigt har en-
käterna så småningom ersatts med objektiva rörelsemätare, 
vars resultat har visat på en betydligt lägre mängd fysisk 
aktivitet i jämförelse med enkätundersökningar. De som sva-
rar på enkätundersökningar har en tendens att så att säga 
överrapportera sin aktivitet, det vill säga att de ger en bild av 
sig själva som mer aktiva med en sundare livsstil än vad den 
verkliga situationen är.30

Allmänt använda begrepp 

• Stillasittande innebär förutom sittande även annan 
verksamhet (liggande och stående) i vaket tillstånd,                
då energiförbrukningen är liten. 

• Fysisk aktivitet är vilken som helst rörelse som utförs med 
muskelkraft och som överstiger energiförbrukningen i 
vilotillstånd. Den klassas som lätt, rask eller ansträngande 
utifrån ansträngningsgrad.

30 Husu Pauliina m.fl. (2010). Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto. Undervisnings- och  
 kulturministeriets publikationer 2011:15 
31 Liikunta. Käypä hoito –suositus. Arbetsgrupp utsedd av Finska Läkarföreningen 
 Duodecim och God medicinsk praxis-ledningsgruppen.
32 Suni, Jaana m.fl. Liikunta on osa liikkumista – paikallaanolon määritelmää täsmennetään  
 parhaillaan. Liikunta ja tiede 51, 6/2014.
33 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018 Physical Activity Guidelines  
 Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and  
 Human Services, 2018. Figur 5: Projektplanens bakgrundsmaterial  
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Analys

• Motion innebär en sådan fysisk aktivitet som utförs på 
grund av viss orsak eller effekt och ofta som en fritidssys-
selsättning. Med motion strävar man till i förväg utsatta 
mål och sådana rörelser som tjänar dessa samt upplevel-
ser som fås av aktiviteten.

• Fysisk aktivitet enligt rekommendationer, tillräcklig 
fysisk aktivitet med tanke på hälsa och välbefinnande:     
Rekommendationerna anpassas för olika åldersgrupper och 
i dem definieras miniminivån för motionens intensitet, mängd 
och varaktighet som har en inverkan på hälsa och välbefin-
nande. De gällande motionsrekommendationerna för olika 
ålders- och befolkningsgrupper baseras i stor utsträckning 
på rask och ansträngande motion.32 Hälsoeffekter har dock 
börjat identifieras redan vid lätt och kortvarig fysisk aktivitet 
särskilt hos sådana personer som utövar små mängder av 
rask och ansträngande motion.33

Nedan beskrivs väsentlig information om Helsingforsbornas 
rörlighet uppdelad enligt åldersgrupper. På grund av skillna-
der i undersökningsmetoder är resultaten i alla avseenden 
inte direkt jämförbara inom eller mellan åldersgrupperna. 
Alla resultat från undersökningarna på befolkningsnivå kan 
inte heller granskas på Helsingfors stads nivå. Om resultat 
specifika för Helsingfors inte är tillgängliga, beskrivs resul-
taten på en nationell nivå.
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6.2.1 Barn under skolåldern

Det finns för närvarande ingen nationell uppföljningsunder-
sökning om fysisk aktivitet hos små barn under skolåldern. 
Nedan beskrivna information  bygger på enskilda undersök-
ningsprojekt och resultat från dem. Institutet för hälsa och 
välfärd (THL) har startat en undersökning om barns hälsa, 
välfärd och service (Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut 
(LTH)), som i fortsättningen producerar uppföljningsdata om 
småbarns och familjers hälsa, välfärd, användning av tjäns-
ter och serviceupplevelser. Enkätundersökningen genomförs 
vartannat år och den riktar sig turvis till 3–4 månader gamla 
spädbarn och 4-åriga barn samt deras familjer.

• Lek är en naturlig del av barnens dagliga liv. Med hjälp 
av leken lär sig barnen bland annat att uppfatta sin egen 
kropp, använda motoriska färdigheter och utveckla 
interaktionsförmågan.

• Treårsåldern har visat sig vara en betydande ålder då den 
motionsinriktade livsstilen börjar schematiseras.

• Den allmänna observationen om att ”små barn alltid är i 
farten” verkar inte stämma enligt de objektiva rörelsemät-
ningarna. Få barns dagliga fysiska aktivitet uppfyller mål-
mängden enligt motionsrekommendationerna. Pojkar är i 
genomsnitt mer fysiskt aktiva än flickor. Även skillnaderna 
mellan könen ökar med åldern. 

• Barn som behöver särskilt stöd rör sig i genomsnitt mindre 
än andra.  

• Av den tid som barnen vistas inom småbarnspedagogiken 
är en påfallande andel fysiskt mycket lätt.

• Ledarledd motion som hobby påbörjas i allt yngre åldrar. 
Cirka 40–50 procent av barn under skolåldern deltar i 
ledarledd motionsverksamhet. 

34 Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016.   
 Undervisnings- och kulturministeriet 2016:22.; Lasten ja nuorten liikunnan tuloskortti 2016.  
 LIKES-tutkimuskeskus.; Soini m.fl. Kolmivuotiaiden päiväkotilasten mitattu fyysinen  
 aktiivisuus. 2012. Liikunta & Tiede 49 (1).; Sääkslahti, A. 2016. Taitavat tenavat -tutkimuksen  
 tulokset 2016. Opublicerat material.

Figur 6: Sammanfattning av småbarns fysiska aktivitet34

Vardags- och ny�omotion

Barn under skolåldern bör röra sig minst tre timmar om dagen (lä
 fysisk aktivitet och rask 
aktivitet utomhus samt mycket fartfylld fysisk aktivitet). Man bör undvika si
ande i perioder 
på över en timme och även korta stunder av stillasi
ande bör �rses med pauser.
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10–20 % procent av barn under 
skolåldern rör sig enligt 
rekommendationerna.

40%
deltar i ledarledd      
verksamhet varje  
vecka. 

• Lite över hälften av barnen är ute och rör sig efter dag-
hemsdagen. Ungefär en tiondel av barnen kan inte gå ut 
och leka på kvällen.

• Internationella undersökningsresultat ger en fingervis-
ning om att andelen motoriskt svaga barn har ökat under 
de senaste 30 åren. I huvudstadsregionen är små barns 
motoriska färdigheter svagare än i Mellersta eller Norra 
Finland. Särskilt bollspel är svårt för många.  Grundläg-
gande motoriska färdigheter har konstaterats ha samband 
förutom med ökad fysisk aktivitet, även med barns kogniti-
va funktionsförmåga, bland annat räkne- och läskunnighet, 
slutledningsförmåga och framgång i skolan.

• I treåriga barns fysiska aktivitet finns det mängdmässigt 
bara mycket små skillnader mellan vardagar och veckoslut, 
men ju äldre barnen blir desto tydligare blir skillnaderna. 
På veckosluten minskar barnens aktivitet.  

• Familjernas, föräldrarnas och vårdnadshavarnas betydel-
se, exempel och uppmuntran till rörlighet är avgörande 
viktiga i främjandet av fysisk aktivitet hos små barn.
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6.2.2 Grundskolåldern

Grundskoleelevernas motionsvanor följs och undersöks 
mest omfattande och systematiskt av alla åldersgrupper, 
både med enkätundersökningar (Enkäten Hälsa i skolan, 
Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland 
LIITU, WHO-Skolelevstudien och Undersökning om ungdo-
mars fritid) och objektiva rörelsemätningar (LIITU-undersök-
ningen 2016 och 2018). 

Rörelsemätningsresultat som är specifika för Helsingfors 
har för första gången samlats under våren och början av 
hösten 2018 i samband med LIITU-undersökningen. 

• I Helsingfors minskar barns och ungdomars fysiska 
aktivitet med åldern och i motsvarande mån ökar deras 
sittande. Av lågstadieeleverna rör sig 45 procent minst en 
timme per dag och av högstadieeleverna bara 21 procent. 
Rask och ansträngande fysisk aktivitet sker klart mindre 
i de äldre åldersgrupperna än i de yngre grupperna. I 
och med övergången från lågstadiet till högstadiet ökar 
skolarbetets krav, de sociala nätverken kan förändras, 
eventuella fritidssysselsättningar kräver mer och det man 
är intresserad av i livet förändras naturligt.

• Det positiva är att andelen som rör sig minst har minskat i 
Helsingfors under de senaste åren. Andelen som motione-
rar så att de blir andfådda högst en timme i veckan på friti-
den har minskat mest bland grundskolans högstadieelever, 
varav andelen som rör sig lite nu är 22 procent. 

• I jämförelse med hela landet är den fysiska aktiviteten hos 
barn och ungdomar i Helsingfors mer polariserad – det finns 
fler som rör sig dagligen, men även fler som rör sig sällan.

• Pojkar motionerar mer aktivt än flickor på alla skolstadier. 
Pojkarna rör sig även raskt och ansträngande i större mån 
än flickorna. Flickorna rörde sig i sin tur lätt, stod och tog 
pauser från sittandet något mer än pojkarna.

• Fysisk aktivitet under skoldagen har en särskilt viktig roll 
för de barn som rör sig minst. 

• I Finland når motions- och idrottsföreningar nästan nio av 
tio 9–15-åriga barn och ungdomar och nästan två tredje-
delar deltar som bäst i verksamheten. Enligt Taloustutki-
mus motionerar två tredjedelar av 6–14-åriga barn som 
bor i Helsingfors i en förening, medan två femtedelar av 
15–17-åringarna motionerar i en förening. Hobbyn inom 
idrottsföreningar påbörjas i allt yngre ålder och koncentra-
tion på en gren och tävlande karaktäriserar deltagandet i 
verksamheten.

Figur 7: Sammanfattning av barns och ungdomars fysiska aktivitet i grundskoleåldern35

• Barn och ungdomar upplever sig själva till största delen 
som kapabla motionärer. Skillnaderna i fysisk funktions-
förmåga och grundläggande motoriska färdigheter är dock 
stora. Grundläggande motoriska färdigheter och upple-
velsen av skicklighet är en central faktor som förklarar 
motionsbeteendet. 

• Föräldrarnas och kompisarnas stöd till motion har ett sam-
band med barns och ungdomars motionsaktivitet.

• Familjens förmögenhet och föräldrarnas socioekonomiska 
ställning har ett mycket starkt samband med barnens 
motionsaktivitet i Finland. 

• Skolvägen färdas i allmänhet till fots eller med cykel, men 
på vintern minskar andelarna.  

• Bland barn och ungdomar som upplever funktionella 
begränsningar motionerar pojkar mer aktivt än flickor.

• Andelen överviktiga ungdomar har ökat inom alla skolstadier i 
Helsingfors. Jämfört med hela landet är andelen i Helsingfors 
dock lite lägre. Av grundskoleeleverna är 12 procent av flick-
orna och 18 procent av pojkarna i klass 8 och 9 överviktiga. 

35 Taitavat tenavat –tutkimushanke. Hätkähdyttävä tutkimustulos: Suurimpien kaupunkien  
 lapset ovat kömpelömpiä kuin maakunnissa kasvaneet. Sääkslahti, Arja & Niemistö Donna.  
 Uutinen: https://yle.fi/uutiset/3-10056026. 

En tredjedel av grundskoleeleverna rör sig enligt 
rekommendationerna. Mest rör sig 9-åriga pojkar (46 %) 
och minst 15-åriga �ickor: 13 %. Nästan alla överskrider 
rekommendationen �r skärmtid. 

Vardags- och ny�omotion

Barn och ungdomar i 7–18-årsåldern bör röra på sig mångsidigt minst 1–2 timmar per dag på e� 
sä� som lämpar sig �r åldern. Perioder av si�ande på över två timmar bör undvikas. Skärmtid med 
underhållningsmedia får högst uppgå till två timmar per dag. 
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Fritidsmotion
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40 %
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i verksamhet som anordnas 
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schen och 23 % i skolornas 
klubbverksamhet varje vecka.23 % av 15–17-åringarna 
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av 8- och 9-klassarna 
rör sig självständigt 
nästan dagligen.
 

50 %
av den vakna tiden 
liggandes eller si
andes. 
 

10 %
rask eller ansträngande 
fysisk aktivitet. 
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6.2.3 Andra stadiets 
studerande

Efter grundskolan samlas uppgifter om motionsaktiviteten 
in som en del av utbildningen på andra stadiet (gymnasium 
eller yrkesutbildning), vanligtvis i samband med Enkäten 
Hälsa i skolan. Objektiv rörelsedata om den totala mängden 
fysisk aktivitet och stillasittande har huvudsakligen samlats 
in i enskilda undersökningar.

• Polariseringen av fysisk aktivitet framhävs på det andra 
stadiet. I Helsingfors finns det fler ungdomar som inte rör 
sig alls i jämförelse med hela landet. Av de som studerar till 
ett yrke rör sig 15 procent i alla fall en timme varje veckodag, 
medan 13 procent inte rör sig alls.

• Materialet som samlades in i samband med Liikkuva opis-
kelu-programmet visar att 22 procent av gymnasieeleverna 
rör sig enligt minimirekommendationerna, det vill säga 
minst en timme per dag. Enligt Enkäten Hälsa i skolan rör 
sig 14,7 procent av yrkesskoleleverna och 13,6 procent av 
gymnasieeleverna en timme per dag.  

• Andelen som rör sig minst har minskat i Helsingfors under 
de senaste åren. Trots detta är andelen gymnasieelever som 
på fritiden motionerar så att de blir andfådda högst en timme 
i veckan fortfarande 24 procent och bland dem som studerar 
på yrkesutbildning är motsvarande siffra hela 41 procent.

• Gymnasieelever sitter stilla väldigt mycket, i medeltal 9 tim-
mar per dag. 72 procent av gymnasieeleverna upplever att 
motionen stödjer studierna. Över 80 procent av gymnasie-
eleverna upplever det mycket meningsfullt att gymnasie-
skolornas förutsättningar skulle utvecklas mot att bli mer 
aktivitetsfrämjande och att de skulle ha möjlighet till att 
använda motionslokaler under skoldagarna.

• De som studerar till ett yrke rapporterar att de har färre 
resurser, såsom pengar eller motionsutrustning, till motion 
på fritiden. Bland dem framhävs motionens negativa effek-
ter på det övriga livet mer än bland gymnasieeleverna.

• Enligt Enkäten Hälsa i skolan (2017) är 16 procent av pojkarna 
och 11 procent av flickorna på gymnasiet överviktiga. Bland 
dem som studerar vid yrkesläroinrättningar var motsvarande 
siffror 27 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna.

Figur 8: Sammanfattning av unga vuxnas fysiska aktivitet36

36 Kokko, Sami & Hämylä Riikka. Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland 2016. 
 Kan läsas på internet: http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/438/LIITU_2016.pdf.; Enkäten Hälsa i skolan.  
 Kouluterveyskysely 2017 – katsaus Helsingin tuloksiin. Tilastoja 2017:13. Kan läsas på internet: 
 https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_10_02_Tilastoja_13_Hognabba_Ranto.pdf;  
 Lasten ja nuorten tuloskortti. LIKES-tutkimuskeskus. Kan läsas på internet: https://www.likes.fi/ 
 filebank/2501-tuloskortti2016-web.pdf; Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 ja 2016; Miksi murrosikäinen  
 luopuu liikunnasta? Kan läsas på internet: http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/252/murrosika.pdf.
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e� sä� som lämpar sig �r åldern. Perioder av si�ande på över två timmar bör undvikas. 
Skärmtid med underhållningsmedia får högst uppgå till två timmar per dag.
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6.2.4 Unga vuxna

Undersökningsdata om åldersgruppen unga vuxna samlas in, 
men rapporteras sällan som en egen del i den vuxna befolk-
ningens uppföljningar om hälsa och välfärd. Högskolestu-
derandens hälsovanor har länge undersökts med SHVS:s 
enkätundersökning. 

• En tredjedel av alla högskolestuderande rör sig tillräck-
ligt med tanke på hälsan. En fjärdedel av de studerande 
uppfyller inget av de båda delområdena i motionsrekom-
mendationen (uthållighetsmotion eller muskelstyrka/
koordination). 

• Motionsgrenar som är populära bland ungdomar (under 30 år) 
i Helsingfors är löpning, yoga, pilates och dans.

• Högskolestuderande sitter mycket. Medianen för antalet 
timmar som tillbringas sittande enligt enkätundersökning-
en är nästan 11 timmar (män 11 timmar, kvinnor 10,25 tim-
mar). Endast 16 procent av de studerande satt mindre än 
8 timmar under dagen. 45 procent av männen och 34 pro-
cent av kvinnorna uppskattar att de sitter sammanlagt 12 
timmar eller mer. Bland yrkeshögskolestuderande är myck-
et stillasittande vanligare än bland universitetsstuderande.

• Enligt Hälsoundersökning för högskolestuderande (2016) 
ägnade sig hälften av de studerande åt nyttomotion minst 
en halvtimme per dag, kvinnor oftare än män (män 42 %, 
kvinnor 54 %). Exempel på nyttomotion är resor till läroin-
rättningen, fritidssysselsättningar, jobbet, ärenden, rast-
ning av hunden, städning och trädgårdsarbete. Andelen 
som motionerar mer än en timme per dag var 17 procent 
vid yrkeshögskolorna, men 12 procent vid universiteten. 
13 procent av männen använde bara mindre än en kvart 
per dag till nyttomotion. Nyttomotionen hos i synnerhet 
universitetens manliga studerande har minskat i jämfö-
relse med situationen för fyra år sedan.

Figur 9: Sammanfattning av unga vuxnas fysiska aktivitet3737  Lisää liikettä opiskelun tueksi. Tuloksia lukiolaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja ajatuksista liikkumisen lisäämisestä.  
 Kan läsas på internet: https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/lisaa_liiketta_opiskelun_tueksi_tutkimustiivistelma.pdf;  
 Kouluterveyskysely. Kouluterveyskysely 2017 – katsaus Helsingin tuloksiin. Tilastoja 2017:13. Kan läsas på internet: https:// 
 www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_10_02_Tilastoja_13_Hognabba_Ranto.pdf; YTHS Korkeakouluopiskelijoiden  
 terveystutkimus 2016. Kan läsas på internet: http://www.yths.fi/tutkimukset/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus 
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6.2.5 Den vuxna befolkningen

Den vuxna befolkningens motionsaktivitet följs i regel som 
en del av rikstäckande välfärds- och hälsoundersökningar, 
där motionsvanorna följs som en livsstil. År 2011 genomfördes 
för första gången en rikstäckande, objektiv undersökning 
baserad på rörelsemätning av den vuxna befolkningens totala 
fysiska aktivitet (Terveys 2011).

• Den vuxna befolkningen i Helsingfors utövar oftare regelbun-
den konditionsmotion än finländarna i genomsnitt. Män kondi-
tionstränar mer än kvinnor. Om man granskar fysisk aktivitet 
mer allmänt, finns det ingen skillnad mellan könen. 

• Nästa alla (91 %) av Helsingforsborna rör sig i alla fall på 
något sätt.

• Joggning och motionspromenader är de vanligaste motions-
formerna. Även cykling och promenader i naturen samt sim-
ning, träning på gym och gympa är populära motionsformer.

• På riksnivå minskade arbetsvägsmotionen särskilt bland 
män på 70- och 80-talen, varefter förändringarna har varit 
jämförelsevis små. Arbetsvägsmotion är vanligast bland 
kvinnor och dem som bor i huvudstadsregionen.

• Fysisk belastning under arbetstid har minskat i jämn takt 
sedan 70-talet och fortsätter att minska. Den yngsta ålders-
gruppen, 25−34-åringarna, tillbringar oftast sin arbetstid 
sittandes. Arbetets fysiska ansträngning är störst hos de 
med minst utbildning.

Figur 10: Sammanfattning av vuxnas fysiska aktivitet38

38 SHVS Hälsoundersökning för högskolestuderande 2016. Kan läsas på internet: http://www. 
 yths.fi/tutkimukset/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus; Keskinen Vesa ja Mäki Netta.  
 Helsinkiläisten liikuntatottumukset 25.1.2017. Kan läsas på internet: http://tilajakehitys.hel.fi/ 
 node/114 

18–64-åringar bör motionera raskt minst 2 timmar 30 minuter eller ansträngande minst 1 timme 
15 minuter per vecka. Styrka och koordination bör tränas minst 2 gånger i veckan.

Unge�r var femte 
vuxen rör sig enligt rekommendationerna. 

Vardags- och ny�omotion
I huvudstadsregionen har invånarna de kortaste arbetsresorna landet. 
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av arbetsresorna och 

av arbetsresorna sker till fots eller med cykel.
Den fysiska belastningen under arbetstid har i genomsni� minskat.
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60 %
av den vuxna befolkningens 
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Största delen av den fysiska 
aktiviteten är lä�. 
 

1/10
av den vakna tiden består av rask 
eller ansträngande motion. 
 

Fritidsmotion
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av 20–54-åringar utövar konditionsträning 
�era timmar i veckan. 

År 2016 var andelen av de som 
inte motionerar bland 
20–64-åringar

25 %
21%
män och

kvinnor.

• I Taloustutkimus Oy:s enkät svarade 26 procent av 
kvinnorna och 31 procent av männen i Helsingfors att de 
deltar i frivilligverksamhet eller medborgarverksamhet 
inom motion. 17 procent av alla vuxna som svarade med-
delade att de är medlemmar i en motionsförening. Andelen 
som rör sig tillräckligt med tanke på hälsan verkar vara 
klart större än genomsnittet bland dem som motionerar 
i föreningar och som använder privata motionstjänster. 
Den regionala hälso- och välfärdsundersökningen (ATH) 
utförd av Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att 
lite mer än 30 procent av Helsingforsborna deltar aktivt 
i motions- eller idrottsföreningsverksamhet.

• Befolkningens totala aktivitet har minskat avsevärt. 
Majoriteten av sin vakna tid tillbringar vuxna sittande 
eller liggande. Största delen av den fysiska aktiviteten 
är lätt. Andelen rask eller ansträngande fysisk aktivitet 
är marginal bland den vuxna befolkningen. Helsingfors-
bornas totala aktivitet undersöks för första gången med 
objektiva mätmetoder i KunnonKartta-undersökningen, 
vars resultat är tillgängliga år 2019.
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6.2.6 Den äldre befolkningen

Med den äldre befolkningen avses personer i en ålder som 
berättigar till ålderspension. Med äldre person avses ”en per-
son vars fysiska, kognitiva, psykiska eller sociala funktionsför-
måga är nedsatt på grund av sjukdomar eller skador som har 
uppkommit, tilltagit eller förvärrats i och med hög ålder, eller 
på grund av degeneration i anslutning till hög ålder” (Lagen 
om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga 
och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012, 3 §). 
Det finns ingen i stor omfattning insamlad rikstäckande upp-
följningsdata om den äldre befolkningens motion och mängd, 
intensitet och vanor gällande fysisk aktivitet.

• Den äldre befolkningen bildar en heterogen målgrupp ur den 
fysiska aktivitetens och motionens perspektiv. Den fysiska 
aktiviteten mellan individer varierar mycket mer än i de 
yngre åldersgrupperna. 

• Majoriteten av den äldre befolkningen lever en bra ålder-
dom och är nöjda med sitt liv. Den äldre målgruppen är 
friskare, samt mer utbildad, förmögen och aktiv än tidigare 
generationer. Cirka 85 procent av 55–74-åringarna och 
cirka 67 procent av dem som fyllt minst 75 år klarar av de 
dagliga funktionerna utan hjälp. Skillnaderna i välbefinnan-
de är dock stora. Av de Helsingforsbor som fyllt 63 år upp-
levde lite mer än hälften (53 %) sin hälsa som medelmåttig 
eller sämre år 2013 (hela landet 56 %). 

• Fysisk aktivitet i enlighet med motionsrekommendationerna 
förverkligas dåligt hos den äldre befolkningen. Enligt enkät-
information som samlades in från över 75-åringar (N=6 625) 
under ATH-undersökningen uppfyllde 11,5 procent rekom-
mendationen för uthållighetsmotion och endast 2,5 procent 
av de som svarade uppfyllde muskelstyrke- och balansträ-
ningens heltäckande rekommendationer.

Figur 11: Sammanfattning av den äldre befolkningens fysiska aktivitet39

39Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (2016). Trafikverket. Kan läsas på internet:  
 https://www.liikennevirasto.fi/tilastot/henkiloliikennetutkimus#.W2sMpmb2SUk.  
 Hämtad 8.8.2018.; Keskinen Vesa ja Mäki Netta. Helsinkiläisten liikuntatottumukset  
 25.1.2017. Kan läsas på internet: http://tilajakehitys.hel.fi/node/114; Borodulin Katja,  
 Jousilahti Pekka. Liikunta vapaa-ajalla, työssä ja työmatkalla 1972-2012. Tutkimuksesta  
 tiiviisti 5, marraskuu 2012. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors.; Vuxenbefolk 
 ningens hälsa, välfärd och service ATH. Resultaten kan läsas på internet: https://thl.fi/ 
 fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/aikuisten-terveys-hyvinvoin 
 ti-ja-palvelututkimus-ath; Husu Pauliina (m.fl.) Suomalaisten aikuisten kiihtyvyysmitta 
 rilla mitattu fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuus. Suomen Lääkärilehti 2014;   
 Institutet för hälsa och välfärd. Liikunta vapaa-ajalla, työssä ja työmatkalla 1972-2012.  
 Tutkimuksesta tiiviisti 5. November 2012. Kan läsas på internet: 
 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90886/URN_ISBN_978-952-245-793-6. 
 pdf?sequence=1. Hämtad 13.8.2018. 
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Fritidsmotion

16,8 %
55–74-åringarna utövar konditionsmotion 

era timmar i veckan. 

Personer över 65 år bör motionera raskt minst 2 timmar 30 minuter eller ansträngande minst 
1 timme 15 minuter per vecka. Bevarande av muskelstyrka och vighet samt utveckling av 
balans bör tränas 2–3 gånger per vecka. 

Bara några 
procent 
av den äldre befolkningen rör sig enligt både uthållighets- 
och styrketräningsrekommendationerna. Särskilt mängden 
av styrke- och balansträning är �r liten.   

Ingen omfa�ande information om äldres vardagsvanor.

 Fysisk aktivitet / stillasi�ande

7,4 h
si�ande eller liggande/dag 
(70–84-åringar). 

2,7 h
40 min./dag

Lä� fysisk aktivitet 

per dag och rask motion 

• Ungefär 84 procent av 55–74-åringarna kan gå en halv 
kilometer utan att vila, medan endast något över hälften   
av dem som fyllt 75 år klarar av det.

• Fallolyckor är vanliga bland den äldre befolkningen och av 
de svagaste råkar varannan ut för fall varje år. En trygg 
miljö och förebyggande av fall samt upprätthållande av 
funktionsförmågan förstärker förutsättningarna för att 
klara av vardagssysslor.

• Enligt THL:s undersökning om vuxenbefolkningens hälsa, 
välfärd och service känner sig ungefär var tionde Helsing-
forsbo ensam.
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6.3 Observationer per 
befolkningsgrupp

• I Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa40 kan man ob-
servera tydliga skillnader mellan kön och utbildningsgrupper 
som återspeglas som skillnader i till och med dödlighet och 
förväntad livslängd. Dödligheten hos personer med mindre 
utbildning och i arbetarposition är märkbart större i Hel-
singfors än hos motsvarande grupper annanstans i landet. 

• Vid sidan om befolkningsgrupperna syns skillnaderna i hälsa 
och välbefinnande även som skillnader mellan bostadsområ-
den. Exempelvis återfinns hög arbetslöshet samt låg inkomst- 
och utbildningsnivå i Helsingfors ofta på samma områden. 

• Det finns ett stort antal familjer med en ensamstående 
förälder i Helsingfors. I familjer med en ensamstående 
förälder skapas utmaningen av en anhopning av problem 
(fattigdom, brist på stödnätverk, förälderns utmattning, 
invandrarbakgrund).

• Utövande av fritidsmotion samt arbetsvägs- och konditions-
motion varierar kraftigt i Finland, särskilt utifrån socioekono-
misk position. Stora skillnader inom fritidsmotion förklaras 
även av ålder, kön, civilstånd, bostadsort och etnisk bak-
grund. Orsaker till brist på motion kan även ha anknytning till 
individuella faktorer, upplevelser och värderingar. Tidsbrist, 
initiativlöshet, upplevelse av otillräckliga motionsfärdigheter, 
skada, sjukdom eller begränsad funktionsförmåga är allmänt 
kända orsaker till att inte påbörja eller att sluta med ett 
motionsintresse. En del människor upplever att de inte har 
möjlighet till att motionera på grund av bristfälligt motionsut-
bud, höga kostnader eller för högt tävlingsfokus.  

• Pojkar rör sig mer och mer intensivt än flickor. Skillnaden 
kan observeras redan hos barn i småbarnsåldern; den 
är störst på lågstadiet och minskar under ungdomsåren. 
Män utövar mer rask eller ansträngande motion än kvinnor, 
medan kvinnorna utövar mer lätt motion.  

• Ungdomar med invandrarbakgrund rör sig avsevärt mindre 
och mer sällan än sina jämnåriga med finsk bakgrund.  
I invandrarnas fysiska aktivitet framträder ofta även 
skillnader mellan könen. 

• Skada, sjukdom eller begränsad funktionsförmåga är 
allmänt identifierade hinder för vardagsmotion. Ungefär 
15–20 procent av den finska befolkningen tillhör kretsen 
för anpassad motion. I Helsingfors innebär det cirka 100 
000–140 000 invånare.

Slutsatser:  
• I Helsingfors är det vanligare att man motionerar på fri-

tiden än annanstans i landet och det finns färre som inte 
motionerar alls i jämförelse med resten av landet. 

• Majoriteten av Helsingforsborna rör sig inte tillräckligt 
med tanke på hälsan.  

• Objektiv rörelsemätningsdata om Helsingforsbornas 
totala aktivitet samlades in för första gången år 2018. De 
rikstäckande undersökningar som har publicerats hittills 
visar att finländarnas vakna tid i regel spenderas sittandes 
eller liggandes. Mängden rask eller ansträngande fysisk 
aktivitet är marginal.

• De största hälsofrämjande fördelarna fås om de som rör 
sig minst skulle öka sin aktivitet något. Det är motiverat att 
försöka öka lätt vardags- och nyttomotion särskilt hos dem 
som inte uppfyller rekommendationerna.

• Överflödigt, långvarigt sittande och stillastående bör 
minskas hos majoriteten av Helsingforsborna i alla åldrar – 
även hos dem som motionerar på fritiden eller till och med 
uppfyller gällande motionsrekommendationer.

• Det är kostnadseffektivt att undanröja hinder för fritidsmo-
tion hos sådana personer som skulle vilja motionera, men 
som av någon orsak inte klarar av att göra det.

6.4 Påverkan till en aktiv livsstil

Påverkan till en aktiv livsstil hör ihop med två infallsvinklar: 
individens val och möjligheter.41 När det kommer till kritan 
väljer individen själv sin livsstil och sina levnadsvanor. Med 
sin egen verksamhet och sina aktiva samarbeten med orga-
nisationer, samfund, företag, föreningar och forskningsinsti-
tut skapar Helsingfors stad förutsättningar och incitament 
till stadsbornas möjligheter att göra motionsrelaterade val 
såväl i vardagen som på fritiden. Skapandet av ett verksamt 
och effektivt ekosystem förutsätter att faktorerna som på-
verkar fysisk aktivitet förstås på ett tillräckligt övergripande 
sätt ur förutsättningarnas, tjänsternas, handledningens och 
rådgivningens perspektiv (se figur 12).

Högt utvecklade samhällen har ställts inför problemet med 
stillasittande i en situation där befolkningens utveckling inom 
hälsa och välfärd har varit gynnsam, existerande tjänster är 
allt mer högklassiga och mångsidiga, samt levnadsstandarden 
och livskvaliteten generellt har förbättrats.

Stillasittandet är ett komplext fenomen inför vilket förvalt-
ningen redan i många sammanhang har stått rådlös. Ur en 
övergripande synvinkel följer fysisk aktivitet inte förvaltnings-
områdenas gränser, medan den offentliga sektorn däremot 
är van vid att ta sig an saker en åtgärd, ett program eller en 
målgrupp i taget. Tryggandet av individernas möjligheter till 
fysisk aktivitet följer däremot inte förvaltningsområdenas 
gränser. Internationella rapporter och undersökningar42 visar 
att följande perspektiv är centrala utgångspunkter för att 
lyckas med främjandet av fysisk aktivitet:

• Främjandet av fysisk aktivitet förutsätter ett förvaltnings-
överskridande, yrkesövergripande perspektiv som i stor 
omfattningen förankras hos intressentgrupperna. 

• Centrala utgångspunkter för förvaltningsöverskridande 
program som främjar fysisk aktivitet är jämställdhet och 
likabehandling under levnadsloppet, politik med ledning 
genom information, identifiering av behov hos kritiska ål-
ders- och befolkningsgrupper, förankring av beslutsfattare, 
samhällen och individer samt samarbete genom nätverk.  

• Främjandet av fysisk aktivitet anknyter till betydande sam-
hällspolitiska mål, såsom hållbar utveckling och förebyg-
gande av ojämlikhet och segregation. 

• Främjandet av fysisk aktivitet anknyts till utvecklandet av de 
vardags- och verksamhetsmiljöer och -kulturer där männ-
iskorna vistas. Sådana är exempelvis skolor och daghem. 

• Health in all Policies-tankesättet passar även i främjandet 
av fysisk aktivitet. Effekten av olika sektorers beslut på 
befolkningens rörlighet bör förhandsuppskattas på ett mer 
omfattande sätt än det görs i dag.

Figur 12: Tillämpning av bilden faktorer som påverkar till en aktiv livsstil41

40 Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH). Kan läsas på internet: http://www. 
 terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html; Ikääntyminen ja liikunta. UKK-institutet. Kan läsas  
 på internet: http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/aloittajan_ 
 liikuntaopas/ikaantyminen_ja_liikunta; Ikääntyneet Helsingissä. Kan läsas på internet:  
 http://ikaantyneethelsingissa.fi/etusivu. 
41 Mäki-Opas Tomi (m.fl.). Terveyssosiologinen näkökulma liikunnallisen elämäntavan pola 
 risoitumiseen – valinnat vai mahdollisuudet. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015:3). Kan läsas på  
 internet: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/127048/maki-opas.pdf?sequence=1.  
 Hämtad 13.8.2018.
42 Health Gregory W et al (2012) Evidence-based intervention in physical activity: lessons from  
 around the world. Lancet 2012; 380: 272–281.

• Bevis på kostnadseffektivitet samt information om olika 
åtgärders effektivitet och inverkan är fortfarande utspridda. 
Den allmänna observationen är att åtgärderna ofta når 
dem som redan är motionsintresserade. Det finns många 
enskilda lyckade interventioner, men ofta har de inte 
kunnat tillämpas i mer omfattande utsträckning. I otaliga 
interventioner tar den önskade effekten, det vill säga den 
ökade fysiska aktiviteten, slut när interventionen är över.
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Figur 13: Alla stadens sektorer fastnar till främjandes av fysisk aktivitet. 

6.5 Helsingfors stad som 
främjare av fysisk aktivitet

Alla stadens sektorer har ansvar för uppgifter som direkt 
eller indirekt påverkar förutsättningarna för stadsbornas 
fysiska aktivitet (figur 13). 

Inom stadsorganisationen är stadskansliets uppgift att 
fungera som stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens allmän-
na planerings-, berednings- och verkställandeorgan samt 
ansvara för stadens utveckling. Stadskansliet har dessutom 
ansvar för planering och utveckling av arbetshälsa, samt 
invandrings-, närings- och konkurrenskraftsärenden. 

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möj-
ligheter till välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap 
för helsingforsare i olika åldrar. Sektorns serviceområden 
innefattar kultur, ungdomar, idrott och motion. Idrottsservi-
cen ansvarar för planering, koordination och uppföljning av 
rörlighetsprogrammet. 

Stadsmiljösektorn ansvarar för planering, byggande och 
underhåll av stadsmiljön. Med planläggningen fastställs 
samhällsstrukturens karaktär, olika funktioners place-
ring, trafiknätverk, boende, tjänster och arbetsplatser på 
ett generellt sätt. Stadsmiljösektorn ansvarar även för 
gång- och cykelförhållanden när det gäller trafikplanering, 
byggande och underhåll. 

Fostrans- och utbildningssektorn sköter småbarnspe-
dagogiken, förskole- och den grundläggande utbildningen 
samt gymnasieutbildningen, den finskspråkiga yrkesutbild-
ningen och det fria bildningsarbetet. Genom sina under-
visnings- och utbildningsinnehåll påverkar sektorn stads-
bornas motionsfärdigheter, medvetenhet och förmåga att 
ta till sig ny information. Fostrans- och utbildningssektorns 
inlärningsmiljöer är också betydande organisationer och 
miljöer som möjliggör fysisk aktivitet. 

Social- och hälsovårdssektorns uppgift är att skapa välbe-
finnande, hälsa och social trygghet för alla Helsingforsbor. 
Sektorns serviceområden innefattar familje- och socialtjäns-
ter, hälsovårds- och missbrukarvårdstjänster, samt sjukhus-, 
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är avsedd för handikappade och långtidssjuka vuxna personer 
samt äldre personer som på grund av nedsatt funktionsför-
måga inte kan delta i annan motionsverksamhet. I utbudet 
finns bland annat gympa, självständig och ledarledd träning 
på gym och i bassäng. 

6.6.2 Friluftsliv, natur, 
rekreation

Naturen, parkerna och skogarna nära staden kan fritt 
användas av alla för olika fritidsaktiviteter. I centrum öppnar 
sig den vidsträckta Centralparken mot norr. Staden har i de 
närliggande kommunerna cirka 5 000 hektar friluftsområden 
i naturtillstånd. På sommaren arrangeras avgiftsfria guidade 
parkpromenader till olika platser i Helsingfors. Staden utreder 
möjligheterna att skapa en nationalstadspark i Helsingfors. 
Idrottsservicen administrerar skärgårdsområden och marina 
friluftsparker i närheten av staden och inom närliggande 
områden. Områdena kan antingen användas fritt eller hyras 
av alla. Huvudstadsregionens städer arrangerar guidade 
naturutflykter för kommuninvånare. Båttrafiken till friluft-
söarna är indelad i reguljära turer och privata trafikidkares 
sightseeingturer. Ansvarig för båthamnarna är idrottsservicen 
tillsammans med åtskilliga båtklubbar och -föreningar. Det finns 
gästhamnar i Skatudden, på Sveaborg, i besökshamnen på 
Rönnskär och på Blekholmen. Helsingfors stad äger ett 14 600 
hektar stort havsområde i närheten av staden och i de närlig-
gande kommunerna. Man kan fiska i detta område förutsatt att 
man skaffat sig ett fisketillstånd. 

6.6.3 Främjande av gång- och 
cykeltrafik
Främjandet av gångtrafik är en central del i utvecklandet av 
trafiksystemet. Främjandets mål har bland annat redovisats 
i Helsingfors utvecklingsprogram för rörlighet (2013). Gåcen-
trumets utredningsplan godkändes år 1989, varefter gågator 
och gångområden har utvidgats i etapper. I och med ett 
riktlinjerna för tillgänglighet godkändes år 2012 har bland 
annat gatuområdenas planeringsanvisningar utvecklats för 
att förbättra tillgängligheten. I Helsingfors utvecklingspro-
gram för trafiksäkerhet (2015) uppfördes flera åtgärder som 
förbättrade gångtrafikens säkerhet. År 2016 publicerades ett 
planeringsprogram för cykeltrafik och tack vare det har man 
förbättrat osäkra övergångsställen samt byggt gång- och 
cykeltunnlar och -broar. HRT:s reseplanerare för cykling och 
gång är i bruk. HRT:s och Helsingforsregionens kommuners 
mål är att göra metropolområdet till världens huvudstad för 
fotgängare. I Helsingfors arrangeras promenadrundor med 
olika teman året om. 

Ett program för att främja cykling godkändes år 2014 och 
cykeltrafikens planeringsanvisning år 2016. I Helsingfors 
finns det 1 200 kilometer cykelvägar. Hembygdscykelleder-
na uppgår till nästan 30 stycken. De smidiga cykellederna 
är samlade i reseplaneraren för cykling och gång och hela 
huvudstadsregionens cykelleder finns på cykelkartan. 
Antalet stadscyklar har ökat i jämn takt. Sommaren 2018 
fanns det 2 550 stadscyklar. Cykelcentret vid Narinken i 
Kampen ger råd och hjälper cyklande stadsbor från våren 
till senhösten. Cyklingens frekvens undersöks och följs med 
olika undersökningar (bl.a. Cykelbarometern, Helsingfors 
resvaneundersökning och HRT:s resvaneundersökning) 

rehabiliterings och omsorgstjänster. Familje- och socialtjäns-
terna (bl.a. rådgivningen, skol- och studerandehälsovård), 
hälsovårds- och missbrukarvårdstjänsterna (bl.a. hälsosta-
tioner) och sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna 
(bl.a. mångsidig servicecentral, hemvård, fysioterapi) erbjuder 
stöd, rådgivning och handledning för främjande av fysisk 
aktivitet som en del av främjandet av en sund livsstil samt av 
sjukvård och rehabilitering. Barns, ungdomars och familjers 
motionsvanor följs bland annat som en del av hälsoundersök-
ningar ämnade för olika åldersgrupper. Social- och hälso-
vårdssektorns verksamhet framträder i motionen hos äldre 
personer och klienter som behöver särskilt stöd. 

6.6 Tjänster och förutsättningar 
som främjar fysisk aktivitet
I samband med beredningen av rörlighetsprogrammet 
identifierade man behovet av att kartlägga stadens nuva-
rande verksamhet för främjandet av fysisk aktivitet på ett 
så heltäckande sätt som möjligt. Det finns många enskilda 
tjänster, förutsättningar, initiativ och projekt, men långt ifrån 
alla delar av verksamheten kan visa upp exakta nyckeltal om 
verksamhetens volym eller räckvidd. 

6.6.1 Idrottservice
Helsingfors har totalt cirka 2 100 platser för idrott och motion 
i offentlig användning (LIPAS-databasen). Staden underhåller 
över 1 500 av dem: motionssektorn sköter över 500 och stads-
koncernens andra organisationer nästan 1 000 platser för 
idrott och motion. Nästan en fjärdedel av idrotts- och motions-
platserna administreras av företag inom motionsbranschen. 

Idrottsservicen administrerar cirka 70 idrotts- och motions-
hallar eller -salar, däribland tre ishallar, fyra simhallar och ett 
ridhus. Staden har tolv gym och fem styrketräningssalar på 
olika håll i Helsingfors samt flera utomhusgym. Möjligheter till 
friluftsliv innebär motionsparker, idrottsplaner, närmotions-
platser, utebassänger, badstränder, tennisplaner, motions-
spår, skridsko- och konstisbanor, skidspår och vinterbadplat-
ser. Idrotts- och motionsplatsernas totala besökarantal är 
cirka fyra miljoner per år.  

År 2017 understödde Helsingfors stad totalt 360 motions- 
och idrottsföreningar antingen genom verksamhetsunder-
stöd, understöd för utnyttjande av lokaler eller understöd 
till andra föreningar som främjar idrott och motion med 
sammanlagt cirka 7,4 miljoner euro. I de föreningar som un-
derstöds rör sig cirka 100 000 utövare. Inom understödspo-
litiken prioriteras barns och ungdomars motion. Idrottsser-
vicen beviljar också turerna till stadens motionslokaler och 
skolornas gymnastiksalar, som kan användas under kvällar, 
veckoslut och lov. 

År 2017 anordnades över 4 500 motionsgrupper för stadsbor 
i alla åldrar och konditionsnivåer. Idrottsservicen arrangerar 
även regionmotion, konditionstest, utarbetande av gympro-
gram, maskinhandledning och motionsrådgivning samt pro-
ducerar motionsanvisningar och -broschyrer. Idrottsservicen 
deltar i motionsrelaterade massevenemang, såsom Tjejmilen 
Naisten Kymppi och Helsinki City Marathon. Med motion för 
specialgrupper avses motion som främjar hälsan och funk-
tionsförmågan, med vilken man bidrar till att personerna så 
självständigt som möjligt klarar av vardagen. Specialmotionen 
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samt vid räkningspunkter för cykeltrafik. Föreningslivet som 
är anslutet till främjandet av cykling är aktivt. Webbplatsen 
Pyöräilymetropoli.fi samlar ihop material om cykling.

6.6.4 Främjande av barns, 
ungdomars och familjers 
fysiska aktivitet

På rådgivningsbyråerna träffar man nästan alla blivande 
föräldrar och barnfamiljer. Handledningen som ges om fysisk 
aktivitet under graviditet och amning samt till barnfamiljer 
grundar sig i nationella motionsrekommendationer för barn 
under skolåldern, samt gravida och förlösta kvinnor. Påverkan 
till sunda levnadsvanor ingår i alla regelbundna kontroller och 
särskilt omfattande kontroller som rådgivningsbyrån utför 
en gång under graviditeten och tre gånger under barn ingår 
barnens rådgivningstid. Det finns ingen exakt information om 
i vilken mån motionsrådgivningen sker inom rådgivningsverk-
samheten. När barnet är i lekåldern lyfter rådgivningen fram 
förutom föräldrarnas motion även barnets motion och famil-
jens fysiska aktivitet tillsammans. På rådgivningsbyråerna an-
vänder man Smarta familjen-korten som utvecklats av Finlands 
Hjärtförbund. Helsingfors stad har varit med och understött 
Mannerheims Barnskyddsförbunds material för mediefostran. 
Att föra medieanvändningen på tal stödjer å sin sida familjernas 
motionerande. Vid 3-åringarnas hälsoundersökning har föräld-
rarna inom rådgivning på daghemmet-modellen möjlighet att 
välja motion som ett av gruppdiskussionens ämnen.

I Helsingfors finns nästan 70 lekparker. I de flesta lekpar-
kerna finns en plaskdamm, en spelplan och olika slags lek-
ställningar. En del lekparker har spelplaner som på vintern 
isbeläggs till skridskobanor. Utrustningen och verksam-
hetsmöjligheterna varierar från park till park. I parkerna 
ordnas ledarledd utomhus- och inomhusverksamhet för 
barn, barnfamiljer och yngre tonåringar i 7–8 timmar på 
vardagar. Lekparkernas utomhusområden och lekutrust-
ning kan fritt användas på kvällar och veckoslut. Lekparker-
na ordnar utomhusbetonad eftermiddagsverksamhet för 
skolbarn efter skolan, samt på lov och sommaren. Förutom 
lekparkerna har Helsingfors fler än 200 lekplatser där det 
inte finns ledarledd verksamhet.

I det riksomfattande Glädje i rörelse-programmet deltar 89 
verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken i Hel-
singfors (staden har 328 daghem med 26 499 barn, antalet 
privata daghem är 126 med 3 519 barn). Programmet erbjuder 
småbarnspedagogerna verktyg till att öka barnens fysiska 
aktivitet och utveckla det egna arbetet utifrån Småped2017 
och rekommendationerna för fysisk aktivitet under små-
barnsåren. Programmet genomförs utifrån den egna små-
barnspedagogiska enhetens utgångspunkter med tillämpning 
av Små steg-ideologin och modellen för ständig utveckling. 
Verksamhetsställena registrerar sig till det riksomfattande 
programmet och gör en självutvärdering av verksamhetens 
nuvarande tillstånd. Målsättningarna läggs upp tillsammans 
med familjerna och personalen.

Utomhusförskoleverksamheten är en verksamhetsform där 
barnens lärmiljö består av naturen och hela staden. På grund 
av väderförhållanden ordnas verksamheten vid behov i andra 
verksamhetslokaler i staden (museum, bibliotek, simhallar 
o.s.v.). Barnet får erfarenhet och upplevelser av en mångsidig 
gruppverksamhet genom lek, fysisk aktivitet, estetisk upple-
velse och framställning samt undersökning. 

I Helsingfors har man ordnat morgonverksamhet enligt lagen 
om grundläggande utbildning i alla stadens grundskolor 
utifrån behov sedan augusti 2018. Verksamheten riktar sig till 
elever i årskurs 1–2 samt elever med särskilt stöd i årskurs 
3–4. Verksamheten ordnas innan själva lektionerna. Verk-
samheten består av barninriktad samvaro med fri och delvis 
vuxenledd aktivitet, såsom lek, spel, utevistelse, som stöder 
en god start på skoldagen. Den grundläggande utbilningens 
eftermiddagsverksamhet är en etablerad tjänst där elever i 
grundskolans första årskurser och barn som behöver särskilt 
stöd har möjlighet att dagligen delta i utomhuslek och mång-
sidig konst-, kultur- och motionsinriktad verksamhet efter 
skoldagen.

Skolan i rörelse-programmets tillämpningsarbete i Hel-
singfors stads grundskolor startade hösten 2012. Vid slutet 
av år 2016 hade alla stadens skolor registrerat sig till pro-
grammet. Samarbetet mellan kultur- och fritidssektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn fortsätts. Inom idrotts-
service ligger åtgärdernas tyngdpunkt på att aktivera de 
elever som rör sig lite samt utveckla tjänster för elever som 
behöver riktade åtgärder. Förutom de här åtgärderna har 
man även i samarbete med motionsföreningar i Helsingfors 
producerat motionsgrupper som är tillgängliga för alla 
grundskoleelever. Ett nytt utspel är den år 2017 startade 
KouluPT-verksamheten, vars syfte är att erbjuda personlig 
motionsrådgivning och handledning till de högstadieelever 
som känner att deras fysiska funktionsförmåga eller mo-
tionsfärdigheter är otillräckliga. 

Under hösten 2017 utvidgades Liikkuva opiskelu-verksam-
heten till det andra stadiet. Av Helsingfors finskspråkiga gym-
nasier deltar Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio och 
Kallion lukio samt Stadin ammattiopistos verksamhetsställen 
på Kullervogatan, Sturegatan och Savolaxgatan i Utbild-
ningsstyrelsens Liikkuva opiskelu-program. Gymnasieskolan 
Mäkelänrinteen lukio har beviljats ett riksomfattande utveck-
lingsuppdrag där man ökar gymnasieelevernas dagliga motion. 
Projektets åtgärder gäller alla som studerar vid läroanstalten. 
Målet är att satsa på pilotobjektens verksamhetskultur så att 
tröskeln till att pröva på motion är så låg som möjligt. Förutom 
konkreta servicemodeller har förvaltningsnämnderna i Helsing-
fors samarbetat med att utveckla välfärdsberättelsen i anslut-
ning till planeringsarbete för barns och ungdomars välfärd. 

Hälsorådgivning ingår i alla hälsoundersökningar som skol- 
och studerandehälsovården utför, liksom även i annan 
mottagningsverksamhet. Motionsrådgivningen är en del av 
hälsorådgivningen. Hälsovårdaren främjar motion genom att 
identifiera, stödja och handleda till aktiviteter som stödjer en 
fysiskt aktiv livsstil. Syftet är att uppmuntra till att självstän-
digt ta hand om den fysiska funktionsförmågan. Man träffar 
skoleleverna vid årligen utförda regelbundna hälsokontroller. 
Inom skolhälsovården används Finlands Hjärtförbunds Smar-
ta familjen-metod, som erbjuder yrkesfolk en bra metod, och 
verktyg för att ge barnfamiljer handledning om levnadsvanor. 
I samarbete med andra aktörer arrangeras EasySport-start 
motions- och viktkontrollsgrupper för lågstadieelever och 
deras föräldrar. Skolhälsovården är en del av Skolan i rörel-
se-programmet.

Inom studerandehälsovården kallas elever i årskurs 1 på 
andra stadiet till hälsokontroll hos hälsovårdare. Yrkeshög-
skolestuderande fyller i en elektronisk hälsokontrollsblan-
kett och utifrån den kallas studerande till hälsokontroll. På 
yrkessidan kommer de studerande att arbeta inom bran-
scher där vikten av god ergonomi, korrekta arbetsställning-
ar och betydelsen av återhämtande motion betonas. 

EasySport är förmånlig eller helt gratis verksamhet för 
lågstadieelever i samarbete med idrottsföreningar från 
Helsingfors. År 2016 deltog 21 000 lågstadieelever i Ea-
sySport-verksamheten. Verksamheten hade nästan 67 000 
enskilda besök. FunAction-fritidsmotionens syfte är att 
erbjuda en lättillgänglig möjlighet till motion för 13–17-åriga 
högstadieelever inom olika motionsformer tillsammans med 
vänner utan tävlingsidrottsliga mål. År 2017 deltog 16 000 
elever i verksamheten. Verksamheten hade över 28 000 en-
skilda besök. Under år 2018 har man som avsikt att utvidga 
FunAction till hela Helsingforsområdet. NYT-motionen som 
startade år 2013 är avsedd för 18–29-åringar och dess syfte 
är att erbjuda lättillgänglig motion med hjälp av ett mångsi-
digt veckomotionsutbud och motionsrådgivning. Individuell 
motionsrådgivning erbjuds särskilt till sådana unga som 
tidigare knappt har motionerat. Verksamheten har de se-
naste åren haft cirka 29 000 enskilda besök. Verksamheten 
fortsatte som en av stadens fasta verksamheter år 2018, 
då den även blev avgiftsbelagd. Syftet med projektet LET´S 
MOVE är att öka delaktigheten bland asylsökande och att 
genom motion stödja förutsättningarna för invandrare att 
integrera sig.

Ungdomstjänsterna producerar kulturtjänster och fri-
tidssysselsättningar tillsammans med ungdomar, främjar 
ungdomars samhälleliga deltagande och erbjuder dem stöd 
och rådgivning. Ungdomsarbetet utförs på ungdomsgårdar-
na, i andra lokaler och inom olika projekt. Boosti är motions-
baserat, riktat ungdomsarbete i Helsingfors. Verksamheten 
är avsedd för 12–18-åriga ungdomar som bor i Helsingfors. 
Verksamheten riktas speciellt till de unga och ungdomsgrup-
per som rör sig lite och behöver särskilt stöd för det.

6.6.5 Motion för vuxna och 
anställda

Personalmotionen producerar egna ledarledda motions-
grupper för stadens personal. Personalen har tillgång 
till nedsatt inträdesavgift till idrottsservicens gym samt 
idrottsservicens och Urheiluhallit Oy:s simhallar och till vissa 

privata motionsserviceproducenters tjänster. Arbetsvägs-
motion uppmuntras med hjälp av Työmatkalla-webbplatsen, 
riksomfattande kampanjer och personalens gemensamma 
lag som grundats till Kilometrikisa. Tips för minskat sittande 
och en mer aktiv arbetsdag ges på UP!-Aktiivisempi päivä-in-
tranätsidorna och uppmuntran med UP-väckningsfunktionen 
på datorer. Träningarna i välbefinnande och arbetsförmåga 
är rehabilitering på ett tidigt stadium. I processen ingår en 
inledning vid en rehabiliteringsinrättning. I välbefinnande-
träningen ingår ett halvt års distansträning och i arbetsför-
mågeträningen ett års fortsättningsprocess som leds av 
företagshälsovårdens experter. Syftet är att få livsstilsför-
ändringarna till en del av vardagen och nå bestående nytta 
för arbetsförmågan.

Främjandet av hälsofrämjande motion är en del av social- 
och hälsovårdens förebyggande och korrigerande tjänster. 
I yrkesfolkets uppgifter ingår att ta upp ämnet, ge råd och 
motivera. Hälsostationerna arbetar med verksamhetsprin-
cipen om lättillgänglighet och ordnar bland annat Terve 
elämä-grupper där man uppmuntrar till vardagsmotion med 
hjälp av kamratstöd. Varje gruppmedlem skapar sitt eget 
motionsprogram och grupperna kan föra motionsdagbok. 
Gruppmedlemmarna styrs aktivt till stadens motionstjäns-
ter, såsom Aktiivix och Liikkujax-motionsrådgivningen.

Varje hälsostation har en egenvårdsstation där klienterna 
kan mäta blodtryck, vikt och midjemått och få mångsidig 
information som stöd för egenvård. Hälsostationerna 
anordnar dessutom olika slags informationskampanjer 
om hälsoteman. Social- och hälsosektorns webbsidor och 
e-tjänster stödjer egenvård och främjande av vardagsmo-
tion. På egenvårdens webbsidor finns det information och 
stöd för att främja den egna välfärden och hälsan. 

Helsingforsborna har även möjlighet att göra en elektro-
nisk hälsoundersökning som är gjord och upprätthålls av 
Duodecim. Hälsoundersökningen ger en rapport över de 
egna resultaten och anvisningar om hur det lönar sig att gå 
tillväga i fortsättningen. I den elektroniska hälsoträning-
en kan man sätta upp mål för levnadsvanor och följa sina 
framsteg. Som stöd för förändringarna kan man använda 
sig av träningsprogram för exempelvis viktkontroll, motion, 
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näring och sömn. Den elektroniska hälsoundersökningen 
är avsedd för alla Helsingforsbor över 15 år. Även alla män 
som fyller 40 år under det pågående året får en rekommen-
dation om att göra den elektroniska hälsoundersökningen. 

Servicebehovet för en klient vid centralen för hälsa och 
välbefinnande tillgodoses vid behov på ett yrkesövergri-
pande sätt, exempelvis i samarbete med en fysioterapeut. 
Verksamhetsprogrammet för förebyggande och vård av 
fetma, Sutjakka Stadi, arbetas vidare med inom nätverk. 
Främjandet av motion är en del av programmet.

6.6.6 Motion för den äldre be-
folkningen
Seniormotionens tjänster är avsedda för personer som fyllt 
63 år. Målet med motionen är att upprätthålla och utveckla 
den fysiska konditionen, att förbättra funktionsförmågan 
samt att skapa glädje och ge rekreation. Personer som har 
front-, militär-  eller fronttjänsttecken samt krigsinvalider har 
gratis tillträde till ledda motionsgrupper samt Helsingfors 
stads konditionssalar och simhallar.

Många äldre som bor hemma behöver sällskap, uppmuntran 
och stöd för att kunna röra på sig utomhus. Staden ordnar 
utbildning där man utökar färdigheter och ger praktiska tips 
för hur man kan bli motionskompis till särskilt äldre personer 
över 65 år.

Helsingfors har 16 servicecentraler som producerar egna 
motionstjänster och lånar ut lokaler till verksamhet som 
anordnas av andra producenter. Syftet med verksamheten 
är att stödja boende hemma samt motivera och uppmunt-
ra särskilt de invånare som behöver mest stöd till fysisk 
aktivitet. Funktionsförmågan hos servicecentralernas 
klienter varierar. Social- och hälsovårdssektorpersonalens 
arbetsinsats riktar sig mer på klienter som behöver stöd, 
medan frivilliga och andra aktörer skapar tjänster för aktiva 
klienter. De flesta servicecentraler har en konditionssal där 
man anordnar motionscirklar och balansgrupper för klienter 
med olika kondition. Grupperna erbjuder olika slags mo-
tionsalternativ, såsom stol- och balansgympa, kroppsvård, 
dansinriktade grupper, asahi, yoga, gånginnebandy och 
pingis. Eftermiddagsdanserna erbjuder såväl motion som en 
möjlighet att lyssna på musik och titta på när andra dansar. 
Ledda promenadutflykter anordnas i närmiljön. 

Servicecentralerna är med och utför distansrehabilitering. 
Tills vidare används distansrehabiliteringen för sådana 
hemvårdsklienter som har Servicecentralen Helsingfors 
distansvård. Klienterna har möjlighet att via apparater delta i 
servicecentralernas verksamhet, såsom gympagrupper och 
programverksamhet. Dessutom har mångsidiga service-
centraler diskussionsgrupper via distansapparater och 
med hjälp av dem kan man även delta i dagverksamhetens 
grupper. Distansrehabilitering ges också till de rehabilite-
ringspatienter som kommer hem från sjukhuset, varvid det 
är fråga om målinriktad rehabilitering. Servicecentralverk-
samheten påverkar vardagsaktiviteten eftersom klienterna 
kommer iväg hemifrån. En stor del av klienterna besöker 
servicecentralen flera gånger i veckan. År 2017 hade fler än 
15 000 klienter ett servicecentralskort och antalet tjänste-
besök var över en miljon. Motionsgrupperna hade 277 548 
enskilda besök.

Inom hemvården stödjs klienternas funktionsförmåga. 
Tillsammans med klienten gör man en vård- och service-
plan där man tar ställning till vardagsaktiviteten till exempel 
i form av ett motionsavtal.

Syftet med Helsingfors arbetarinstitutets motionsutbildning 
är att ge stadsborna information, färdigheter och stimulans 
till att ta hand om sin egen kondition. Utbildningen består 
huvudsakligen av olika kurser inom dans, yoga och kroppsvård. 
Dessutom arrangeras egna motionskurser för män, seniorer 
och invandrare. Motionsgrupperna samlas oftast i grund-
skolors lokaler runt om i staden och arbetarinstitutets egna 
motionslokaler.
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