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§ 91
Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle riittävien 
taloudellisten resurssien osoittamista koululiikuntaan sekä 
virastojen velvoittamista aktivoivan koululiikunnan lisäämiseen 
koskevasta kuntalaisaloitteesta

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta näkee tärkeänä kaikkien oppilaiden liikkumisen 
lisäämisen ja liikunnan mielekkään sovittamisen osaksi koulupäivää. 
Opetussuunnitelmassa on koululiikuntaa keskimäärin 10 
vuosiviikkotuntia eli noin 6 840 tuntia peruskoulun aikana. 
Opetussuunnitelmassa korostuvat monipuoliseen liikkumiseen 
kannustaminen ja liikuntatottumusten vahvistaminen. Koulut tarjoavat 
myös erilaisia liikuntakerhoja lukuvuoden aikana. 

Opetusvirasto kehittää koululiikuntaa Helsingin kaupungin strategian 
mukaan seuraavasti: 

Liikkuva Koulu -toiminta on alkanut 5 koulun pilottina. Tänä vuonna se 
laajenee 71 kouluun. Sisältöä kehitetään edelleen toiminnallisen 
koulupäivän periaatteella. Opetusvirasto on yhdessä kiinteistöviraston 
kanssa kehittänyt koulujen pihoja toiminnallisemmaksi ja liikuntaa 
aktivoivaksi. Tämä hanke jatkuu.

Koulut järjestävät alueellisia liikuntatapahtumia yhdessä 
urheiluseurojen kanssa. Lisäksi kouluilla on lukuvuoden aikana 
säännöllisesti liikuntapäiviä ja –tapahtumia sekä alueellisia tapahtumia.

Pääkaupunkiseudun Urhea-akatemia kehittää yhteistyössä 
opetusviraston kanssa kilpaurheilijoiden ja aktiivisesti liikkuvien nuorten 
koulupäivän rakenteita ja mahdollistaa näin tehokkaan harjoittelun ja 
mielekkään opiskelun yhdistämisen. Toiminnassa on mukana 9 
kaupungin peruskoulua tai yläastetta.

Keväällä 2016 järjestetään koululaisten yleisurheilun Pohjoismaiset 
kisat.

Kiristyvä taloudellinen tilanne pakottaa opetusviraston tehostaman 
toimintaansa ja miettimään uudenlaisia toimintatapoja. Koko kaupungin 
kilpa- ja sarjaurheilutoimintaan etsitään vuonna 2015 aktiivisesti 
uudenlaista rakennetta yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tavoitteena 
on toteuttaa kilpailuja uudenlaisella konseptilla urheiluseurojen kanssa.
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Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinkiläisten urheiluseurojen edunvalvontajärjestö Helsingin 
seuraparlamentti on tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa esitetään 
kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osoittaisi joko opetus- tai 
liikuntatoimelle riittävät 500 000 euron taloudelliset resurssit 
koululiikunnan lisäämiseen ja velvoittaa asianomaisia virastoja 
lisäämään aktivoivaa koululiikuntaa.
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