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OKM:n lausuntopyyntö Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittinen 
kehittämisohjelma 2012-2015

HEL 2011-004950 T 12 04 00

Hallintokeskus pyytää liikuntaviraston lausuntoa valtioneuvoston lapsi- 
ja nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta 2012-2015.

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisolain mukaisen 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alle 29-vuotiaiden kasvu- ja 
elinolojen parantamiseksi. Ohjelma on laajentunut Lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi ja sen tehtäväksi on kirjattu 
vahvistaa laaja-alaista lapsi- ja nuorisopolitiikkaa eri hallinnonalojen 
yhteisenä asiakirjana. Kehittämisohjelman tarkoituksena on tukea 
lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista 
kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa kasvu- ja 
elinoloja.

Kehittämisohjelma on hallinnonalojen ja samalla eri ministeriöiden yh-
teinen asiakirja. Eri ministeriöillä on kehittämisohjelman toteutuksessa 
erilaisia rooleja resurssi-, informaatio- ja säädösohjauksen 
näkökulmista.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto antaa lausuntonsa 
kehittämisohjelmasta pääasiassa lasten ja nuorten liikuntaa 
(strateginen tavoite 5) ja terveyden edistämistä (strateginen tavoite 9) 
koskevista linjauksista ja kehittämisehdotuksista. 

On positiivista, että kehittämisohjelman valmistelussa on kuultu ja sii-
hen on osallistunut nuoria. Ohjelmassa nimetään 10 strategista tavoi-
tetta sisältäen yhteensä 28 alaotsikkoa. Ohjelman toimenpiteitä on 
kohdennettu eri ikäkausiryhmille. Ohjelman keskeiset periaatteet ja ta-
voitteet ovat kannatettavia. Kehittämisohjelma jää kuitenkin hajanai-
seksi. 

Strateginen tavoite 5; Lasten ja nuorten tasavertaista osallistumista 
kulttuuri-, ja lii-kunta- ja vapaa-ajantoimintaan tuetaan

Lasten ja nuorten liikuntaharrastusta edistetään ohjelmassa esitetyillä 
monikäyttöisten liikuntapaikkojen rakentamisella ja tukemalla liikunta-
palveluja tuottavia liikuntaseurojen. Julkisten tilojen, erityisesti koulujen 
liikuntatilojen käytön lisääminen on kannatettavaa. Kuntien 
liikuntatilojen ja liikuntaseurojen käyttäjämaksujen pitäminen 
kohtuullisena mahdollistaa sen että vähävaraisten perheiden lapset ja 
nuoret eivät syrjäydy harrastustoiminnasta. Kehittämisohjelmassa 
esitetty liikuntaseurojen ja koulujen yhteistyö on kannatettavaa. 
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Liikunnan käyttö maahanmuuttajien kotouttamisessa on myös 
kannatettava esitys.

Strateginen tavoite 9; Lasten ja nuorten terveyttä edistetään

Terveyden edistämissä esitetyt ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ko-
rostaminen on tärkeää. Korjaavien sairaanhoitotoimenpiteiden kustan-
nukset ovat monta kertaa kalliimpia kuin esim. ennaltaehkäisevän lii-
kunnan harrastaminen. Valitettavasti esim. kuntien liikuntatoimen omat 
resurssit eivät riitä laajojen joukkojen liikuttamiseen, vaan siihen 
tarvittaisiin resursseja sieltä missä niitä eniten löytyy eli terveys- ja 
sosiaalitoimen puolelta, koska tämä sektori hyötyisi eniten terveyttä 
edistävän liikunnan tuomista taloudellisista säästöistä.

Liikuntajärjestöjen ja liikuntatilojen rakentamisen tukeminen on 
kannatettava toimenpide. 

Muuta

Kehittämisohjelman toteuttamiselle ei ole osoitettu lisäresursseja. Ny-
kyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaikea lisätä lasten ja nuorten 
palveluja. Eri toimijoiden yhteistyöllä ja resursseja yhdistämällä voidaan 
kuitenkin saada myös uusia palveluja ja toimintatapoja. 
Valtakunnallisen lapsi ja nuorisopolitiikan koordinaation kehittäminen 
on kannatettavaa.
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