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Liikuntastrategia vuosille 2013 - 2017
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Päätös

Liikuntalautakunta päätti hyväksyä Helsingin liikuntatoimen strategian 
vuosille 2013 – 2017 ja lähettää strategian tiedoksi 
kaupunginhallitukselle.

Samalla liikuntalautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti kokouksessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Heta Välimäki: 

Muutos-/lisäysesitykset liikuntastrategiaan:

Sivu 1:

Kolme ensimmäistä kappaletta pois. Alkuun:

Liikunta tuo helsinkiläisille hyvinvointia, elämyksiä, yhteisöjä ja sisältöä 
arkeen. Liikunnan vaikutuksia ei voi mitata pelkästään rahassa.  
Toimivat, monipuoliset ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut tekevät 
kaupungista kilpailukykyisen.

Liikunnan edistäminen on osa…

Sivu 10:

Toiminta-ajatus, missio:  Liikuntaviraston toiminta-ajatuksena  
muotoon: Kaupungin toiminta-ajatuksena

Visio: Liikunnan merkitys tiedostetaan kaikilla hallinnon aloilla ja 
liikunnasta tulee kilpailukykytekijä Helsingille.  Liikuntaviraston vastuuta 
yhteisen tavoitteen koordinoijana selkeytetään ja vahvistetaan.

Strategian päätavoitteet, kolmas kohta lisäys loppuun:

uudistaminen siten, että painopiste on lasten ja nuorten liikunnan 
tukemisessa.

Sivu 11:

Lisäys ensimmäisen kappaleen loppuun:
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Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä tiivistetään.

Kolmannen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen lisätään sanat 
”maksutonta tai” edullista sanan eteen.

Neljännen kappaleen viimeinen lause muotoon:  Helsingin kaupungin 
liikuntapaikat ovat päivisin koulujen ja päiväkotien liikunnanopetuksen 
käytössä.

Lisätään neljännen kappaleen viimeiseksi lauseeksi:  Vastaavasti 
kaupungin koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen ja pihojen tulee olla 
iltaisin ja viikonloppuisin liikuntakäytössä.

Sivu 12:

Ensimmäisen kappaleen neljäs lause muotoon: Vanhojen 
olympiarakennusten korjaus on kansallinen tavoite.  Niiden 
korjaustarvekartoitus saatetaan loppuun ja peruskorjaus käynnistetään.

Sivu 13:

Toimenpiteitä toinen kohta:

Liikuntaviraston ja opetusviraston liikuntatilojen viikonloppu- ja 
iltakäyttöä tehostetaan ja vuorojen jako keskitetään liikuntavirastoon.

Kolmas kohta:

Uudistetaan liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteet niin, että 
painopiste on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa.  Avustusten 
myöntämisessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota toiminnan 
laatuun. Asiakasjärjestelmien verkkopalveluja kehitetään.

Liikuntapalvelujen tuottaminen, toinen toimenpide, toinen ja kolmas 
lause muotoon:

Tuetaan liikuntayrittäjiä vuokraamalla tontteja ja tiloja yksityisiä 
liikuntahankkeita varten harkinnan mukaan, silloin kun hankkeet 
täydentävät kaupungin liikuntatarjontaa. Samalla kehitetään 
liikuntapaikkojen välivuokraussopimusmallia tapauskohtaiseksi.

Neljäs toimenpide:

Liikuntatoimi toimii asiantuntijana kaupungin liikuntapalveluiden 
kehittämisessä. Työnjakoa ja yhteistyötä kaupungin muiden 
liikuntapalvelujen tuottajien kanssa uudistetaan ja viraston vastuuta 
yhteisen tavoitteen koordinoijana selkiytetään ja vahvistetaan jo 
tehtyjen selvitysten mukaisesti.
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Sivu 14:

Ensimmäinen lause muotoon:

Käynnistetään selvityshanke, jossa tarkastellaan kaupungin 
liikuntapalvelutuotannon kustannustehokkuutta.

Kannattajat: Heikki Virkkunen

Liikuntalautakunta päätti Välimäen ehdotuksesta Virkkusen 
kannattamana hyväksyä yksimielisesti Välimäen vastaehdotuksen.

Liikuntalautakunta päätti esityslistasta poiketen käsitellä tämän asian 
toiseksi viimeisenä asiana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

Liitteet

1 Liikuntastrategia 2013 - 2017 Lilk 20121113.pdf
2 Helsingin liikuntatoimen kokonaisselvitys 30.11.2011
3 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Helsinki liikunta
4 Liikuntatoimen rakentamisohjelma vuosiksi 2013-2017

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättänee hyväksyä Helsingin liikuntatoimen 
strategian vuosille 2013 – 2017 ja lähettää strategian tiedoksi 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

Helsingin kaupungin edellinen liikuntastrategia eli Helsingin kaupungin 
liikuntapoliittinen ohjelma oli vuosille 2001 – 2010. Liikuntalautakunta 
käsitteli 8.6.2010 seminaarissaan sen keskeisiä tuloksia ja päätti 
käynnistää uuden liikuntastrategian valmistelun. Liikuntastrategian 
valmistelua jatkettiin liikuntaviraston laajennetun johtoryhmän 
strategiaseminaarissa 12.11.2010 ja liikuntaviraston henkilökunnan 
strategiaseminaarissa 28.2.2011.

Valmistelu keskeytyi, kun kaupunginhallituksen vuoden 2012 
talousarvion valmistelua ohjaavissa kannanotoissa 28.3.2011 
kaupunginhallitus kehotti ennen liikuntastrategiasta päättämistä 
toteuttamaan ulkopuolisen kokonaisselvityksen liikuntatoimesta. 
Talous- ja suunnittelukeskuksen toteuttaman kilpailutuksen tuloksena 
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selvityksen toteuttajaksi valittiin Ramboll Management Consulting 
(RMC).

Selvitystyötä varten asetettiin 31.8.2011 johtajistokäsittelyssä 
konsulttiselvitystä valvova seurantatyöryhmä, jonka puheenjohtajana 
toimi apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen. 

Selvityksen tavoitteena oli jäsentää Helsingin liikuntatoimen kenttää ja 
tuottaa konsernitason päätöksentekoa varten kokonaisnäkemys 
liikuntatoimen alueen toiminnasta. Selvityksessä kaupungin 
liikuntatoimi ja liikuntakonserniksi kutsuttu kokonaisuus koostuu 
liikuntavirastosta, liikuntapalveluja tuottavista kaupunkikonserniin 
kuuluvista säätiöistä ja yhtiöistä sekä kaupungin avustuksia saavista 
yhteisöistä.

Selvitystyö käynnistyi elokuussa 2011. Selvityksen tiedonkeruu 
perustui laajalti eri sidosryhmien kuulemiseen ja muihin aineistoihin. 
Loppuraportti valmistui 30.11.2011.

Liikuntatoimen kokonaisselvityksen johtopäätökset

Selvityksen keskeinen johtopäätös on liikuntatoimen roolin 
vahvistaminen liikuntapalveluiden konserniohjauksessa.

Selvityksen mukaan liikuntapalveluja tuottavien kaupunkiyhtiöiden, 
säätiöiden ja kaupungin välillä tulisi määritellä tarkemmin eri toimijoiden 
väliset roolit ja velvoitteet. Näiden roolien ja velvoitteiden tulisi perustua 
täsmällisiin ja velvoittaviin asiakirjoihin – perustuen joko kaupungin 
olemassa oleviin tai kehitteillä oleviin toimintamalleihin tai mahdollisesti 
erillisiin liikuntatoiminnan substanssiin pohjautuviin palvelusopimuksiin 
kaupungin ja kaupunkiyhtiöiden tai säätiöiden välillä. Ulkopuolisen 
selvittäjän mukaan liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston roolia 
liikuntakonsernin substanssijohtamisessa tulee vahvistaa.

Selvityksessä todetaan, että liikuntatoimen eri toimijoiden 
palvelutuotannon kustannustehokkuutta tulee tarkastella 
perusteellisemmin jatkossa.

Selvityksen kehittämisehdotuksien mukaan nykyisten tukijärjestelmien 
tarkoituksenmukaisuutta tulisi arvioida entistä kriittisemmin ja pyrkiä 
yhdistämään erilaisia tukimuotoja selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. 
Selkiyttämisen tulisi tapahtua ensisijaisesti eri tukimuotoja 
yhdistämällä.

Selvittäjä esittää, että uusien liikuntapaikkojen rakentamisen 
yhteydessä tulisi harkita välivuokrausmenettelyn kehittämistä siten, että 
pinta-alaan perustuvaa subventiokäytäntöä täydennettäisiin palvelujen 
sisältöihin ja velvoitteisiin sidotuilla kriteereillä. 
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Selvityksessä todetaan, että liikuntaseurojen avustuksia koskevan 
tukijärjestelmän käynnissä olevaa uudistamista tulee jatkaa. Samalla 
todetaan, että muutoksella ei saisi heikentää perinteisen 
seuratoiminnan toimintaedellytyksiä.

Selvityksessä esitetään kehitettäväksi kaupungin virastojen 
poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämä tarkoittaisi sitä, että myös muut 
hallintokunnat osallistuisivat entistä enemmän omilla resursseillaan 
liikuntahankkeiden toteutukseen.

Selvityksessä on esitetty, että laitosavustusten vastikkeellisuutta tulee 
tehostaa osana konserniohjauksen ja johtamisen tehostamista siten, 
että avustukset sidotaan sovittuihin palvelutuotantoon kytkeytyviin 
tavoitteisiin ja velvoitteisiin. 

Selvityksessä esitetään liikuntatoimen ja koulujen liikuntapaikkojen 
tilavarausjärjestelmien yhdistämistä. Tämä edellyttäisi yhteisen 
tilavarausjärjestelmän hankkimista sekä toimintojen yhtenäistämistä. 

Selvityksessä esitetään, että kartoitetaan koulujen liikuntapaikkojen 
soveltuvuus eri liikuntamuodoille. Vastaavanlainen yhteinen onnistunut 
arviointi on tehty lähiliikuntapaikkojen osalta Herttoniemen alueelle 
poikkihallinnollisessa kehittämishankkeessa. Selvityksessä korostetaan 
koulujen ja päiväkotien yhteyteen rakennettavien lähiliikuntapaikkojen 
kehittämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Ulkopuolinen selvittäjä toteaa raportissa, että selvityksen aineiston 
perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, olisiko 
liikuntakiinteistöjen suunnittelun, rakentamisen ja hallinnan siirtäminen 
tilakeskukselle tarkoituksenmukaista. Selvityksen mukaan olemassa 
olevan aineiston perusteella ei voida ottaa kantaa siihen, olisivatko 
kaupunkikonsernin yhdenmukaisuuden osalta saavutettavat 
synergiaedut suurempia kuin mahdolliset liikuntaviraston sisäistä 
toimintaa ja palvelutason laatua heikentävät tekijät. Jos siirtäminen 
koetaan konsernijohtamisen näkökulmasta edelleen 
tarkoituksenmukaiseksi, tulisi siihen liittyviä hyötyjä ja haittoja selvittää 
tarkemmin.

Kaupunginhallitus merkitsi 23.1.2012 liikuntatoimen 
kokonaisselvityksen loppuraportin tiedoksi. Samalla se päätti pyytää 
raportista lausunnot 31.3.2012 mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus 
kiirehtii kaupungin liikuntastrategian valmistelua selvityksen pohjalta.

Ramboll Management Consulting edustajat esittelivät 14.2.2012 
raportin keskeiset johtopäätökset liikuntalautakunnalle. 
Liikuntalautakunta antoi 27.3.2012 lausunnon kokonaisselvityksestä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 6 (11)
Liikuntalautakunta

LJ/5
13.11.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1C +35893108771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 25 Faksi Alv.nro
liikuntavirasto@hel.fi www.hel.fi/liikunta 310 87770 F102012566

Kaupunginhallitus päätti 11.6.2012 merkitä liikuntatoimen 
kokonaisselvityksen loppuraportin saatuine lausuntoineen tiedoksi ja 
kehottaa liikuntavirastoa ja liikuntalautakuntaa jatkamaan 
liikuntastrategian valmistelua selvityksessä ja lausunnoissa esitetyn 
huomioon ottaen yhdessä asianomaisten kaupungin hallintokuntien ja 
liikuntapalveluja tuottavien tahojen kanssa. Liikuntastrategian tulee 
kattaa koko kaupungin liikuntatoimi ja liikuntakonsernina tunnettu 
kokonaisuus. Liikuntastrategian valmistuttua vuoden 2012 aikana sen 
sisältämät liikuntastrategiset linjaukset tullaan sisällyttämään Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. Strategian pohjaksi 
tehdään selvitys siitä miten paljon ja millaisia liikuntamuotoja eri 
asukasryhmät käyttävät sekä miten kaupungin tuet jakautuvat eri 
asukasryhmien ja liikuntamuotojen kesken.

Liikuntatoimen kokonaisselvitys on liikuntastrategian liitteenä ja toimii 
liikuntatoimen nykytilan kuvauksena ja analyysinä.

Edellä esitetyn lisäksi liikuntaviraston johtoryhmä ja asiantuntijat sekä 
liikuntalautakunta ovat käsitelleet liikuntastrategiaa useaan otteeseen. 
Asiaa on valmisteltu liikuntalautakunnan strategiaseminaareissa 28. - 
29.4.2011 ja 19. - 20.4.2012. Liikuntastrategian luonnosta esiteltiin 
9.10.2012 liikuntalautakunnan kokouksessa.

Liikuntastrategia

Liikuntastrategia on koottu tiiviiseen muotoon. Tavoitteena on ollut 
ottaa mukaan vain keskeisiä tulevaisuuden valintoja liikuntatoimen 
laajasta toimintakentästä. Strategiaan on valittu tulevaisuuden kannalta 
merkittävimmät kehittämishankkeet.

Johdannossa on kuvattu kunnallisen liikuntatoiminnan lakisääteistä 
perustaa ja liikunnan yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä. 
Aikaisemmat Helsingin ja kansalliset liikuntastrategiat on mainittu 
lyhyesti.

Nykytilan kuvaus

Liikuntapalveluiden nykytilaa ja helsinkiläisten liikunnan harrastamista 
on kuvattu, Helsinki liikkuu 2009 - 2010 -tutkimuksen tulosten avulla.

Helsingissä on laaja liikuntapaikkojen verkosto. Tiedot Helsingin yli 2 
100 julkisessa käytössä olevasta liikuntapaikasta löytyvät 
valtakunnallisesta liikuntapaikkojen paikkatietokannasta 
(www.liikuntapaikat.fi). Helsinkiläisten näkemyksiä liikuntapalveluiden 
määrästä ja laadusta on kuvattu vuonna 2012 tehdyn Kaupunkipalvelu 
–tutkimuksen tulosten kautta. Helsinkiläiset ovat tämän uuden 
tutkimuksen mukaan tyytyväisiä liikuntapalveluihin ja tulokset ovat 
myös parantuneet edellisestä, neljä vuotta sitten tehdystä vastaavasta 
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tutkimuksesta. Laajin kuvaus liikuntapalveluiden nykytilasta löytyy jo 
edellä mainitusta Liikuntatoimen kokonaisselvityksestä. 

Toimintaympäristön muutoksia ja liikunnan tulevaisuuden haasteita 

Strategian lähtökohtina on kuvattu toimintaympäristön keskeisiä 
muutoksia ja liikunnan tulevaisuuden haasteita. Helsingin väkiluku 
kasvaa, mutta uusien asuinalueiden liikuntapalveluiden toteutukseen ja 
ylläpitoon liikuntatoimen nykyiset resurssit eivät riitä. Helsingin 
kaupunki lisää tuottavuutta ja sopeuttaa toimintansa käytössä oleviin 
verotuloihin.

Kunnalla ja sen liikuntatoimella on liikunnan edistämisessä keskeinen 
rooli. Kaikkeen ei voida kuitenkaan vaikuttaa, sillä arkiliikuntaa ohjaavia 
päätöksiä tehdään usein muualla kuin liikuntatoimessa, kuten 
kaavoitus- ja rakentamispäätökset sekä lasten ja nuorten kasvatus.

Lasten ja nuorten kuten aikuistenkin arkiliikunta vähenee passiivisen 
elämäntyylin myötä. Sen vuoksi kaikenlaisen fyysisen aktiivisuuden 
tarve sekä myös vapaa-ajan liikuntaharrastuksen tarve korostuu. 
Liikkumattomuuden ydin on arki- ja hyötyliikunnan dramaattisessa 
laskussa, jota organisoitu liikunta ei kuitenkaan pysty kokonaan 
korvaamaan.

Väestö ikääntyy nuorten ikäluokkien pienentyessä. Liikunnan avulla on 
mahdollista lisätä ikääntyvien kansalaisten terveiden ja 
toimintakykyisten vuosien määrää sekä itsenäistä selviytymistä.

Liikunta on osa työhyvinvoinnin laajaa kokonaisuutta ja keino työurien 
pidentämiseen. Kilpailu osaavasta ja jaksavasta työvoimasta lisää 
liikuntatarjonnan merkitystä työpaikan vetovoimatekijänä. Työvoiman 
pitäminen toimintakykyisenä edellyttää työpaikan 
liikuntamahdollisuuksien ja kannustuksen suuntaamista erityisesti 
terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville ja passiivisille 
työntekijöille.

Helsingin kaupungin vuosien 2013 – 2016 strategia

Helsingin kaupungin vuosien 2013 – 2016 strategia hyväksytään 
vuonna 2013. Liikuntastrategiassa on kuvattu miten liikuntatoimi 
edistää ja on edistänyt kaupungin strategioita. Tavoitteena on, että 
liikuntastrategiassa esitettyjä keskeisiä hakkeita sisällytetään tulevaan 
Helsingin kaupungin vuosien 2013 – 2016 strategiaan sekä 
sivistystoimen omaan vuosien 2013 – 2016 strategiaan.

Tavoitteena on kaupunki, jossa kuntalaiset liikkuvat terveytensä 
kannalta riittävästi ja jossa liikunta tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia 
yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Kaupungin johdon rooli on 
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ensiarvoisen tärkeä, kun liikunnasta halutaan tehdä Helsingin 
kaupungin keskeinen strateginen valinta. Liikuntatoimen lisäksi 
tarvitaan laajaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen, 
nuorisotoimen, kulttuuri- ja kirjastotoimen, kaavoitus-, liikenne- ja 
ympäristötoimen sekä teknisen toimen kanssa.

Helsingin kaupungin omien toimielimien lisäksi vapaaehtoisen 
kansalaistoiminnan eli liikuntaseurojen panos on ensiarvoisen tärkeää. 
Edellisiä täydentävät liikunta-alan yritykset sekä muut liikuntaa 
edistävät paikalliset toimijat. Liikunta- ja urheilumahdollisuuksia 
tarjotaan asukkaille luonnollisissa kasvuyhteisöissä ja elinympäristöissä 
kuten asuinalueella, oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Vaikka liikunta- ja 
terveysvaikutukset näkyvät viiveellä terveys- ja taloustilastoissa, 
liikunnan myönteiset vaikutukset on todettu monissa tutkimuksissa ja 
siksi liikuntaa kannattaa tukea ja edistää.

Strategia tavoitteet ja toimenpiteet

Liikuntaviraston toiminta-ajatuksena on helsinkiläisten elämän laadun 
ja toimintakykyisyyden parantaminen liikunnan keinoin.

Liikuntaviraston palveluja ovat

–       Ulkoliikuntapaikat
–       Sisäliikuntapaikat
–       Ulkoilualueet ja -reitit
–       Venepaikat
–       Kalastus
–       Liikunnanohjaus
–       Liikuntaseurojen ja liikuntalaitosten avustaminen
–       Rastilan leirintäalue
–       Liikuntapalvelujen markkinointi ja tiedottaminen

Visio

Liikuntatoimen visiona on aktivoida ja koordinoida helsinkiläistä 
liikuntaa vuonna 2017.

Arvoperusta

Liikuntaviraston keskeisiä arvoja ovat

–       Asiakaslähtöisyys
–       Hyvinvointi
–       Kestävä kehitys
–       Oikeudenmukaisuus
–       Taloudellisuus
–       Turvallisuus
–       Yrittäjämielisyys ja yhteistyökyky
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Strategian päätavoitteita ovat

–       Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden 
vähentäminen
–       Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä 
vetovoimaisuuden lisääminen
–       Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen 
avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen
–       Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa
–       Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin 
parantaminen

Toimenpiteet

Kuinkin päätavoitteen osalta strategiassa on mainittu sitä edistävät 
keskeiset toimenpiteet. Strategiaa tarkennetaan toimenpideohjelmalla 
jossa on yhteenveto tavoitteista, toimenpiteistä ja kehittämishankkeista, 
toteutusaikataulusta, vastuutahoista, yhteistyökumppaneista, 
seurantatavoista sekä mittareista.

Strategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä 
kaupungin eri hallinnonalojen välillä sekä koko kaupunkikonsernin 
sisällä. Päävastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on liikuntavirastolla.

Strategiassa esitettyjä toimenpiteitä tullaan toteuttamaan ja 
tarkentamaan liikuntatoimen vuosittaisen toiminnan suunnittelun ja 
talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvioiden valmistelussa 
strategiassa esitetyille toimenpiteille ja hankkeille kohdennetaan 
taloudellisia resursseja. Samalla tarkennetaan aikatauluja ja vastuu-
tahoja.

Strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan 
vuosittain osana liikuntatoimen normaalia vuosiseurantaa.

Strategian keskeisiä tavoitteita ja kärkihankkeita

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla liikuntaseurojen 
lasten ja nuorten liikunnan toimintaedellytyksiä. Liikuntaseurojen 
avustusten myöntämisperusteet tullaan uudistamaan. Liikuntaviraston 
ja opetusviraston liikuntatilojen iltapäiväkäyttöä ja iltakäyttöä 
tehostetaan.

Liikunnasta syrjäytyneiden määrää vähennetään kehittämällä 
kohdennettujen matalankynnyksen liikuntapalveluja ja 
liikuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja 
kaupungin eri toimijoiden kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 10 (11)
Liikuntalautakunta

LJ/5
13.11.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1C +35893108771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 Helsingin kaupunki Helsinki 25 Faksi Alv.nro
liikuntavirasto@hel.fi www.hel.fi/liikunta 310 87770 F102012566

Osana kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 
syrjäytymistä ehkäistään järjestämällä 7-12-vuotiaille alakoululaisille 
lapsille heitä kiinnostavaa monipuolista edullista harrasteliikuntaa 
iltapäivisin koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevissa 
liikuntapaikoissa (EasySport). Yläkouluikäisille 13 - 17-vuotiaille nuorille 
järjestetään laadukasta ja monipuolista matalan kynnyksen 
harrasteliikuntaa (FunAction). Harrasteliikuntatoimintaa laajennetaan ja 
kehitetään myös vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille sekä muille 
erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Peruskoulujen 
koulupäivään ja sen yhteyteen lisätään liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta 
(Liikkuva koulu).

Varmistetaan, että Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Bunkkerin 
liikuntatilojen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyy niin, että 
liikuntatilat ovat lähikoulujen ja asukkaiden käytössä kun koulu aloittaa 
toimintansa. Selvitetään uusien kaupunginosien liikuntapalveluiden 
rahoitus- ja tuottamistavat. Liikuntapaikkarakentamisen määrärahoja 
tulee lisätä, koska nykyinen noin 12 miljoonan euron taso ei riitä uusien 
asuinalueiden liikuntapaikkojen rakentamiseen. 

Ulkoliikuntapaikkojen laatua, monikäyttöisyyttä ja käyttöastetta 
parannetaan rakentamalla tekonurmikenttiä ja tekojääratoja.

Rakennetaan uusia vapaassa käytössä olevia monikäyttöisiä 
lähiliikuntapaikkoja. Koulujen ja päiväkotien pihoja sekä puistojen 
liikunta- ja leikkipaikkoja kehitetään lähiliikuntapaikoiksi ja 
monipuolisiksi oppimisympäristöiksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. 
Lähiöprojektin kanssa kunnostetaan julkisia kaupunkitiloja, lisätään 
liikkumisympäristön houkuttelevuutta rakentamalla liikuntapaikkoja. 
Esitetään lähiörahaston sisällön muuttamista, jotta sen kautta voidaan 
rahoittaa myös kantakaupungin liikuntapaikkarakentamista. 
Vaihtoehtoisesti esitetään oman lähiliikuntapaikkarahaston 
perustamista, jolla rahoitettaisiin lähiliikuntapaikkojen investointeja ja 
ylläpitoa. Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja edellytyksiä 
parannetaan peruskorjaamalla ulkoilureittejä ja lisäämällä reittien 
yhteyteen kuntoilulaitteita.

Selvitetään mahdollisuus saada yksi uusi iso saari Helsingin edustalta 
ulkoilukäyttöön. Merellisten palveluiden laadun varmistamiseksi ja 
tuottamisen tehostamiseksi sekä tueksi rakennetaan keskitetty 
merellisten palvelujen tukikohta Kruunuvuorenrantaan.

Aktivoidaan ja osallistutaan kansainvälisten ja paikallisten urheilu- ja 
liikuntatapahtumien järjestämiseen ja luodaan sekä ylläpidetään 
puitteita tapahtumien järjestämiseen. Helsingin kaupunki peruskorjaa 
yhdessä valtion kanssa Helsingin Olympiastadionin ja kehittää sen 
ympäristöä, jotta Olympiastadionilla voidaan järjestää kansainvälisiä 
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urheilun ja kulttuurin suurtapahtumia. Lisäksi selvitetään 
mahdollisuuksia rakentaa SuomiHalli sisävelodromi / palloiluhalli 
Malmille. Käynnistetään Hernesaaren purjehduskeskuksen suunnittelu. 
Kehitetään huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden harjoitusolosuhteita 
yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa.
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