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§ 114
Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin 
seuraparlamentin aloitteesta

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruskouluikäisten lasten liikuntamahdollisuuksien edistämistä 
pidetään liikuntavirastossa erittäin tärkeänä, ja virasto on myös 
strategiassaan tähän voimakkaasti sitoutunut. Liikuntavirasto on ollut 
syksystä 2012 lähtien jalkauttamassa yhdessä opetusviraston sekä 
kolmannen sektorin kanssa Liikkuva koulu -ohjelmaa perusopetuslinjan 
suomenkielisiin kouluihin. Ohjelman tavoitteena on muuttaa koulujen 
toimintakulttuuria fyysistä aktiivisuutta suosivaan suuntaan. Tällä 
hetkellä ohjelmassa on mukana yhteensä 71 koulua. Työ jatkuu 
edelleen, ja elokuusta lähtien työtä on konkreettisesti tekemässä kaksi 
urheiluseuraan palkattua liikunnanohjaajaa. Liikuntavirasto on 
asettanut vuoden 2016 sitovaksi talousarviotavoitteeksi, että vuoden 
loppuun mennessä 90 % perusopetuslinjan suomen- ja ruotsinkielisistä 
kouluista on saatu mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan. 

Liikkuva koulu -työn lisäksi liikuntavirasto on tuottanut kouluikäisten 
lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntapalveluita 
yhteistyössä opetusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa 
syksystä 2010 lähtien. EasySport ja FunAction -toiminnan 
liikuntaryhmät sekä loma-ajan toiminnat ja tapahtumat ovat tarjonneet 
helpon ja edullisen mahdollisuuden erilaisten lajien kokeilemiselle ja 
liikunnanharrastamiselle, ja liikuntavirastossa esitetäänkin 
kohdennettavaksi vuoden 2016 budjetista määrärahaa tämän 
toiminnan vakiinnuttamiseksi. 

Liikuntavirasto tulee lisäksi syyskuussa 2015 toteuttamaan yhdessä 
Espoon ja Vantaan liikuntatointen sekä liikuntajärjestöjen ja 
urheiluseurojen kanssa Euroopan liikkujan viikolle ajoittuvan School 
Action Day -tapahtuman. Koululaisille maksuttomaan tapahtumaan 
osallistuu koululaisia kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. 
Kustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja yli 40 minuutin 
matkan päästä tulevien koululaisten matkakulut korvataan. Helsingin 
liikuntavirasto järjestää tapahtumalle tilat ja vastaa osaltaan 
liikuntatoiminnan järjestämisestä.
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Liikuntavirastossa nähdään erittäin tärkeänä että kaupungissa 
panostetaan kouluikäisten lasten ja nuorten matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksien parantamiseen, ja virasto on mielellään 
mukana tukemassa tämän kaltaisten toimintojen toteuttamista. 
Liikuntavirasto kannattaa aloitteessa esitettyä taloudellisen resurssin 
lisäämistä koululaisten liikuntaan. 500 000 euron resurssi mahdollistaisi 
monipuolisesti ja laajasti liikuntamahdollisuuksien parantamisen, kuten 
aloitteessa esiin nostetun oppilasurheilun järjestämisen.

Käsittely

Esittelijän muutos esitykseen koskien ruotsinkielisiä kouluja:

Liikuntavirasto on asettanut vuoden 2016 sitovaksi 
talousarviotavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä 90 % 
perusopetuslinjan suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista on saatu 
mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

Liitteet

1 Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruskouluikäisten lasten liikuntamahdollisuuksien edistämistä 
pidetään liikuntavirastossa erittäin tärkeänä, ja virasto on myös 
strategiassaan tähän voimakkaasti sitoutunut. Liikuntavirasto on ollut 
syksystä 2012 lähtien jalkauttamassa yhdessä opetusviraston sekä 
kolmannen sektorin kanssa Liikkuva koulu -ohjelmaa perusopetuslinjan 
suomenkielisiin kouluihin. Ohjelman tavoitteena on muuttaa koulujen 
toimintakulttuuria fyysistä aktiivisuutta suosivaan suuntaan. Tällä 
hetkellä ohjelmassa on mukana yhteensä 71 koulua. Työ jatkuu 
edelleen, ja elokuusta lähtien työtä on konkreettisesti tekemässä kaksi 
urheiluseuraan palkattua liikunnanohjaajaa. Liikuntavirasto on 
asettanut vuoden 2016 sitovaksi talousarviotavoitteeksi, että vuoden 
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loppuun mennessä 90 % perusopetuslinjan suomenkielisistä kouluista 
on saatu mukana Liikkuva koulu -ohjelmaan. 

Liikkuva koulu -työn lisäksi liikuntavirasto on tuottanut kouluikäisten 
lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntapalveluita 
yhteistyössä opetusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa 
syksystä 2010 lähtien. EasySport- ja FunAction -toiminnan 
liikuntaryhmät sekä loma-ajan toiminnat ja tapahtumat ovat tarjonneet 
helpon ja edullisen mahdollisuuden erilaisten lajien kokeilemiselle ja 
liikunnanharrastamiselle, ja liikuntavirastossa esitetäänkin 
kohdennettavaksi vuoden 2016 budjetista määrärahaa tämän 
toiminnan vakiinnuttamiseksi. 

Liikuntavirasto tulee lisäksi syyskuussa 2015 toteuttamaan yhdessä 
Espoon ja Vantaan liikuntatointen sekä liikuntajärjestöjen ja 
urheiluseurojen kanssa Euroopan liikkujan viikolle ajoittuvan School 
Action Day -tapahtuman. Koululaisille maksuttomaan tapahtumaan 
osallistuu koululaisia kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. 
Kustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja yli 40 minuutin 
matkan päästä tulevien koululaisten matkakulut korvataan. Helsingin 
liikuntavirasto järjestää tapahtumalle tilat ja vastaa osaltaan 
liikuntatoiminnan järjestämisestä.

Liikuntavirastossa nähdään erittäin tärkeänä että kaupungissa 
panostetaan kouluikäisten lasten ja nuorten matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksien parantamiseen, ja virasto on mielellään 
mukana tukemassa tämän kaltaisten toimintojen toteuttamista. 
Liikuntavirasto kannattaa aloitteessa esitettyä taloudellisen resurssin 
lisäämistä koululaisten liikuntaan. 500 000 euron resurssi mahdollistaisi 
monipuolisesti ja laajasti liikuntamahdollisuuksien parantamisen, kuten 
aloitteessa esiin nostetun oppilasurheilun järjestämisen.
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