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§ 308
Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite maksuttomista liikuntapalveluista 
senioreille

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Hilkka Ahde ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
tehdä senioreille suunnattu kysely siitä, kuinka moni ikäihminen 
uutena käyttäjänä tulisi käyttämään kaupungin liikuntapalvelui-
ta, mikäli ne olisivat maksuttomat. Kyselyn perusteella esimer-
kiksi tarkastuslautakunta voisi tehdä arvion maksuttomuuden 
hyödyistä senioreiden liikkumisen lisääntymiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Elisa Gebhard, Eveliina 
Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Nasima Raz-
myar, Minna Salminen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 18
Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko 
Kettunen, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto 
Meri, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, 
Juhana Vartiainen

Tyhjä: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
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nius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Atte 
Harjanne, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyt-
tinen, Anniina Iskanius, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Tei-
ja Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Terhi Pelto-
korpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Tuomas Tuomi-Nikula, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 5
Timo Harakka, Harry Harkimo, Mikael Jungner, Sami Muttilainen, Erkki 
Tuomioja

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Hilkka Ahteen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tukisi senioreiden liikkumista maksuttomilla liikun-
tapalveluilla.

Kaupunginhallitus ei kannata maksuttomien liikuntapalvelujen tarjoa-
mista yleisesti kaikille ikääntyneille, koska maksuttomuuden taloudelli-
set vaikutukset ovat huomattavat, eikä sen merkityksestä erityisesti vä-
hän liikkuville ikääntyneille ole yksiselitteistä tutkimusnäyttöä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 3 (10)
Kaupunginvaltuusto

Asia/27
23.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä ei liiku riittävästi suh-
teessa kansallisiin liikkumissuosituksiin. Noin 40 prosentilla ikäänty-
neistä päivittäinen liikkuminen on entisestään vähentynyt pitkään jatku-
neen koronatilanteen vuoksi. Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien 
osuus on laskenut, toimintakykyyn liittyvät haasteet ovat yleistyneet ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin polarisaatio on entisestään syventynyt.

Monipuolinen fyysinen aktiivisuus ennaltaehkäisee tyypillisimpiä kan-
sansairauksia ja kaatumisia, vahvistaa itsenäistä pärjäämistä kotiolois-
sa, ylläpitää myönteistä elämänasennetta ja mielen hyvinvointia ja vä-
hentää yksinäisyyttä. Omatoimisilla ja ohjatuilla liikuntaharrastuksilla on 
ikääntyneille huomattavasti terveyttä, toimintakykyä ja kuntoa laajempi 
merkitys. Harrastukset rytmittävät arkea, mahdollistavat uusien taitojen 
oppimista ja ovat luontainen tapa kohdata vertaisia ja ystäviä.

Kaupungin palvelut tekevät poikkihallinnollista yhteistyötä ikääntynei-
den liikkumisen edistämisessä. Edellisen strategiakauden liikkumisoh-
jelman myötä yhteinen tekeminen on vahvistunut. Kaupunki on nosta-
nut ikääntyneiden liikkumisen yhteiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen tavoitteeksi, ja työtä jatketaan kaupungin hyvinvointisuunnitel-
massa. Sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
ovat yhteistyössä myöntäneet 3,4 miljoonaa euroa avustuksina järjes-
töille ikääntyneiden kulttuuria ja liikkumista edistävään, osallistujille 
maksuttomaan toimintaan vuosina 2021 ja 2022. 

Poikkihallinnollisen yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikäänty-
neiden arkiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteel-
lisyys, palveluiden huono saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, yksi-
näisyys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä 
sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi. Eri-
tyisesti palveluiden alueellisessa saavutettavuudessa, viestinnässä, 
palveluiden roolien selkeyttämisessä ja vähän liikkuvien ikääntyneiden 
tavoittamisessa on paljon parannettavaa.

Kaupungin liikuntapalvelut ovat joko kokonaan maksuttomia tai voi-
makkaasti subventoituja. Liikkuminen on kokonaan maksutonta muun 
muassa lähiliikuntapaikoilla, ulkokuntosaleilla, kuntoportailla, ulkoilurei-
teillä, uimarannoilla ja hiihtoladuilla. Myös puistojumpat kesäaikana ja 
osa syys-, talvi- ja kevätaikaan järjestettävistä alueliikunnan tunneista 
ovat maksuttomia, kuten myös ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvon-
ta. Liikuntapalveluissa on kehitteillä vapaaehtois- ja vertaisohjattua lii-
kuntaa, joka on osallistujille maksutonta. Helsinki-kanavalla on tarjolla 
kymmeniä maksuttomia kotijumppia. Lisäksi Liikuntaluuri-palvelun avul-
la voi saada maksutta tukea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.
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Myös sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskukset ja asukastalot, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työväenopistot ja kaupunkikon-
serniin kuuluva Urheiluhallit Oy tarjoavat olosuhteita ja toimintaa ikään-
tyneiden liikuntaan, osin maksuttomasti. 

Ikääntyneiden sisäänpääsy- ja kurssimaksut kaupungin liikuntapalve-
luihin ovat voimakkaasti subventoituja. Ohjattujen liikuntakurssien hin-
nat vaihtelevat 15–45 euron välillä, kuukausikortti ja kymmenen kerran 
kortti kaupungin uimahalleihin (sis. kuntosalin) maksaa 24 euroa ja Ki-
sahalliin ja Liikuntamyllyyn 16 euroa. Alennusryhmien kertamaksu ui-
mahalleihin on kolme euroa ja Kisahalliin ja Liikuntamyllyyn kaksi eu-
roa. 

Pääsääntöisesti muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa on käytössä maksullisia, 
senioreille suunnattuja kortteja omatoimiseen liikuntaan, usein päivä-
saikaan. Espoo, Vantaa ja Kauniainen tarjoavat ikääntyneille maksut-
tomia, omatoimisia liikuntapalveluja.

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus johtaisi kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla merkittäviin tulonmenetyksiin. Toimiala 
on nettobudjetoitu, mikä tarkoittaa sitä, että tulojen menetykset joudu-
taan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai muiden me-
nojen leikkauksilla. Liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus kaikille 
ikääntyneille johtaisi arvion mukaan noin 850 000 euron vuosittaisiin tu-
lonmenetyksiin. Jos maksuttomuus toteutettaisiin myös kaupunkikon-
serniin kuuluvissa Urheiluhalleissa, Mäkelänrinteen uintikeskuksessa ja 
Vuosaaren urheilutalossa, näiden vuosittainen laitosavustusten tarve 
kasvaisi noin 1 100 000 eurolla. Tulonmenetyksiä arvioitaessa on huo-
mioitava myös ikääntyneiden määrän merkittävä kasvu tulevina vuosi-
na.

Maksuttomuus ei tuo automaattisesti uusia asiakkaita liikunnan pariin, 
vaan saattaa johtaa ikääntyneiden liikkumiserojen kasvuun entises-
tään. Maksuttomien palveluiden vaikutuksista ikäihmisten liikuntaan 
tarvitaan lisää tutkimustietoa. Espoon kaupunki on toteuttanut 68+ 
Sporttikortin vaikuttavuudesta selvityksen (KPMG, 2016), jonka mu-
kaan maksuttomuus on vaikuttanut ensisijaisesti jo palveluja käyttäviin, 
liikuntaa harrastaviin ja palveluista tietoisiin kaupunkilaisiin.

Liikunnan esteet ovat huomattavasti hintaa moninaisemmat. Tutkimus-
ten mukaan erityisesti alentunut toimintakyky ja terveydentila estävät 
ikääntyneiden osallistumista liikuntaharrastuksiin. Lisäksi heikko moti-
vaatio ja pystyvyyden tunne, virheelliset tai puutteelliset tiedot fyysises-
tä aktiivisuudesta tai liikuntamahdollisuuksista sekä kielteiset kokemuk-
set liikunnasta vähentävät todennäköisyyttä liikunnan harrastamiseen. 
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Osalla ikääntyneistä aktiivisuus suuntautuu muihin harrastuksiin. Moni 
ikäihminen kaipaa vertaista tai kaveria, jonka kanssa lähteä liikkumaan.

Helsinkiläiset ikääntyneet ovat keskimäärin varsin hyvin toimeentulevia. 
Ikääntyneiden tulotaso on viime vuosina noussut ja ero työikäiseen 
väestöön kaventunut. Kaikilla ikääntyneillä asiat eivät kuitenkaan
ole yhtä hyvin, ja yleisen maksuttomuuden sijaan tarvitaankin tarkem-
min kohdennettua ajattelua liikunnan taloudellisesta saavutettavuudes-
ta.

Viime vuodesta lähtien ikääntyneille suunnattua ohjattua liikuntaa on 
kehitetty yhteistyössä liikuntapalvelujen, palvelukeskusten, työväeno-
piston ja Urheiluhallien kanssa. Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työ-
ryhmän tavoitteena on, että kaupungin eri toimijoiden tuottamat ikään-
tyneille suunnatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin moninaisen 
kohderyhmänsä tarpeet, toimijoiden välinen työnjako selkeytyy, ohja-
tuissa liikuntapalveluissa tavoitetaan entistä enemmän vähän liikkuvia 
ikäihmisiä ja näiden on helpompi löytää toimintakyvylleen sopivia liikun-
tapalveluja.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja vanhusneuvos-
ton lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen. Vanhus-
neuvosto puoltaa aloitteessa esitettyä maksuttomuutta ja toteaa lau-
sunnossaan, että se on samansuuntainen kuin vanhusneuvoston ai-
emmat kannanotot ja aloitteet. Lausunto on esityksen liitteenä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 769

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 141

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole riittä-
viä perusteluita laajentaa liikuntapalveluiden maksuttomuutta koske-
maan yleisesti kaikkia ikääntyneitä. Keskeisimpiä perusteluja ovat ylei-
sestä maksuttomuudesta seuraavat huomattavat taloudelliset vaikutuk-
set kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talouteen sekä yksiselitteisen tut-
kimusnäytön puute maksuttomuuden vaikutuksista erityisesti vähän 
liikkuvien ikääntyneiden liikuntaan.

Lautakunta pitää välttämättömänä, että ikääntyneille suunnattua liikun-
tatarjontaa kehitetään jatkossakin yhteistyössä liikuntapalveluiden, so-
siaali- ja terveyspalveluiden, työväenopiston ja Urheiluhallit Oy:n kans-
sa, mutta enenevästi myös järjestö- ja yksityisen sektorin toimijoita 
osallistaen. Erityisesti palveluiden alueellisessa saavutettavuudessa, 
viestinnässä, palveluiden roolien selkeyttämisessä ja vähän liikkuvien 
ikääntyneiden tavoittamisessa on paljon parannettavaa.

Taustaa ikääntyneiden liikkumisesta

Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä ei tällä hetkellä liiku riit-
tävästi suhteessa kansallisiin liikkumisen suosituksiin. Erityisen huoles-
tuttavaa on, että noin 40 prosentilla ikääntyneistä päivittäinen liikkumi-
nen on entisestään vähentynyt pitkään jatkuneen koronatilanteen joh-
dosta. Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien osuus on myös pudonnut 
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hälyttävän alhaiseksi. Asiantuntijoiden havainnot osoittavat, että fyysi-
seen toiminta- ja kävelykykyyn liittyvät haasteet ovat yleistyneet, ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin polarisaatio on entisestään syventynyt. 

Säännöllisen liikkumisen välttämättömyys ja hyvää tuottava vaikutus 
ymmärretään tällä hetkellä entistä paremmin. Monipuolinen fyysinen 
aktiivisuus ennaltaehkäisee tyypillisimpiä kansansairauksia ja kaatumi-
sia, vahvistaa itsenäistä pärjäämistä kotioloissa, ylläpitää myönteistä 
elämänasennetta ja mielenhyvinvointia sekä tarjoaa mielekkäitä vaih-
toehtoja yksinäisyydelle. Omatoimisilla ja ohjatuilla liikuntaharrastuksilla 
on ikääntyneille huomattavasti terveyttä, fyysistä toimintakykyä ja fyy-
sistä kuntoa laajempi merkitys. Harrastukset rytmittävät arkea, mahdol-
listavat uusien taitojen oppimista, ja ovat ennen kaikkea luontainen ta-
pa kohdata vertaisia ja ystäviä.

Ikääntyneiden liikkumisen edistäminen on huomattavasti liikuntaa laajempi asia

Ratkaisua liikkumisen vähäisyyteen on tyypillisesti haettu liikuntahar-
rastuksista ja liikuntatoimijoilta. Tutkimustieto, asiantuntijoiden havain-
not ja ikäihmisten haastattelut osoittavat kuitenkin kiistattomasti, että 
ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksien parantamiseen tarvitaan 
huomattavasti kuntoliikuntaa laajempi lähestymistapa. Päivittäinen arki-
liikkuminen on välttämätöntä mahdollisista liikuntaharrastuksista riip-
pumatta.

Helsingin kaupungin palvelut ovat pitkin 2010-lukua tehneet poikkihal-
linnollista yhteistyötä ikääntyneiden liikkumisessa. Valtuustokaudella 
2017–2021 kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutetun liikkumisoh-
jelman myötä yhteinen tekeminen on vahvistunut. Helsinki on nostanut 
ikääntyneiden liikkumisen kaupungin yhteiseksi hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteeksi vuosina 2021 ja 2022, jona se jatkaa 
myös vuonna 2023. Työtä jatketaan kaupungin hyvinvointisuunnitel-
massa 2022–2025.

Jokainen kaupungin toimiala on mukana ikäihmisten liikkumisen edis-
tämisessä. Yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikääntyneiden ar-
kiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteellisyys, pal-
veluiden saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, mutta myös yksinäi-
syys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä 
sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi.

Yhteistyö on synnyttänyt uutta. Liikkumissopimus on otettu käyttöön 
noin 70 prosentilla sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden asiakkais-
ta. Kaupungin yhteistyö Ylen kanssa on tuonut Jumppahetket suoma-
laisiin koteihin ja Helsinki-kanavalle on tuotettu 40 jaksoa Seniorijump-
paa. Anna arjen liikuttaa -kampanja tavoitti arviolta 100 000 helsinki-
läistä. Sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
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ovat yhteistyössä myöntäneet 3,4 miljoonaa euroa erillistä avustusra-
haa kymmenille järjestöille ja muille yhteisöille ikääntyneiden kulttuuria 
ja liikkumista edistävään, osallistujille maksuttomaan toimintaan vuosi-
na 2021 ja 2022. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on laadittu omat 
toimenpideohjelmansa.

Penkkien määrää lisätään puistoissa ja yleisillä katualueilla. Ikääntynei-
tä laajasti tavoittavilla terveysasemilla on käynnissä Liiku terveydeksi -
projekti, joka vahvistaa liikkumiseen liittyvää puheeksiottoa, neuvontaa 
ja ohjausta. Valmisteilla on myös ikääntyneiden palveluita nykyistä joh-
donmukaisemmin jäsentävä verkkosivusto.

Edulliset tai maksuttomat liikuntamahdollisuudet Helsingissä

Liikunnan hinta on yksi raportoiduista liikunnan esteistä. Tästä syystä 
Helsingissä liikuntapalvelut ovat joko kokonaan maksuttomia tai voi-
makkaasti hinnaltaan subventoituja. Liikkuminen on kokonaan maksu-
tonta muun muassa liikuntapalveluiden ylläpitämillä lähiliikuntapaikoilla, 
ulkokuntosaleilla, kuntoportailla, ulkoilureiteillä, uimarannoilla ja hiihto-
laduilla. Myös puistojumpat kesäaikana ja osa syys-, talvi- ja kevätai-
kaan järjestettävistä alueliikunnan tunneista on maksuttomia, kuten 
myös ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvonta. Liikuntapalveluissa on 
kehitteillä vapaaehtois- ja vertaisohjattua liikuntaa, joka on osallistujille 
maksutonta. Helsinki-kanavalla on tarjolla kymmeniä maksuttomia koti-
jumppia. Lisäksi Liikuntaluuri-palvelun avulla voi saada maksutta tukea 
liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.

Ikääntyneiden sisäänpääsy- ja kurssimaksut liikuntapalveluihin ovat 
voimakkaasti subventoituja. Ohjattujen liikuntakurssien hinnat vaihtele-
vat 15–45 euron välillä riippuen kurssin kestosta ja liikuntamuodosta. 
Kuukausikortti ja 10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja 
kuntosali) maksaa 24 euroa ja Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen 
käyttöön 16 euroa. Alennusryhmien kertamaksu uimahalleihin on 3 eu-
roa ja monitoimihalleihin (Kisahalli ja Liikuntamylly) 2 euroa.

Liikuntapalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskuk-
set ja asukastalot, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Työväenopisto 
ja kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy tarjoavat olosuhteita ja 
toimintaa ikääntyneiden liikuntaan, osin maksuttomasti. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan 15 palvelukeskuksessa toimintakyvyltään heikentyneille 
ikääntyneille suunnattu liikuntatarjonta on maksutonta, ja palvelukes-
kuksissa kaikki eläkeläiset ja työttömät voivat käydä itsenäisesti kunto-
salilla maksutta. Helsingin kymmenessä asukastalossa järjestetään 
osallistujille maksutonta liikuntatoimintaa. Työväenopisto järjestää 
ikääntyneille liikuntakursseja, joiden maksu on 50 % normaalista kurs-
simaksusta, noin 15–30 euroa kaudessa (syys- tai kevätlukukausi).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 9 (10)
Kaupunginvaltuusto

Asia/27
23.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Pääsääntöisesti muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa on käytössä maksullisia, 
senioreille suunnattuja kortteja usein päiväsaikaan toteutettavaan oma-
toimiseen liikuntaan. Sen sijaan Espoo, Vantaa ja Kauniainen tarjoavat 
maksuttomia, omatoimisia liikuntapalveluja ikääntyneille kaupunkilaisil-
le.

Yksityiskohtaiset perustelut aloitevastaukseen

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus johtaisi kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla merkittäviin tulonmenetyksiin. Toimialan 
palvelutuotannosta noin 15 prosenttia katetaan tuotoilla. Tulojen mene-
tykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai 
muiden menojen leikkauksilla. Liikuntapalveluiden osalta arviot osoitta-
vat, että tämänhetkinen tulonmenetys on vuositasolla noin 850 000 eu-
roa. Koska ikääntyneiden liikuntaa järjestävät kaupungissa myös muut 
kaupunkikonsernin toimijat, tulee aloitteen toteuttamisen vaikutukset 
arvioida myös näiden tahojen toiminnan näkökulmista. Urheiluhallit 
Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskuksen, sekä Vuosaaren Urheilutalo 
Oy:n laitosavustusten kasvun tarpeen arvioidaan olevan noin 1,1 mil-
joonaa euroa vuodessa. Tulonmenetyksiä arvioitaessa on huomioitava 
myös ikääntyneiden määrän merkittävä kasvu tulevina vuosina; vuonna 
2020 laaditun väestöennusteen mukaan Helsingissä asuu vuonna 2030 
lähes 140 000 yli 65-vuotiasta.

Maksuttomuus ei tuo automaattisesti uusia asiakkaita liikunnan pariin, 
vaan voi mahdollisesti johtaa ikääntyneiden jo ennestään suurten liik-
kumiserojen kasvuun. Maksuttomien palveluiden vaikutuksista ikäih-
misten liikuntaan tarvitaan lisää tutkimustietoa. Espoon kaupunki on to-
teuttanut 68+ Sporttikortin vaikuttavuudesta selvityksen (KPMG, 2016), 
jossa maksuttomuuden ei todettu olevan keskeisin senioriväestön hy-
vinvointia ja liikunta-aktiivisuutta lisäävä tekijä. Selvityksen mukaan 
ikääntyneiden liikuntapalveluiden maksuttomuus on vaikuttanut ensisi-
jaisesti jo palveluita käyttäviin, liikuntaa harrastaviin ja palveluista tie-
toisiin kaupunkilaisiin. Raportin tulokset selittynevät ennen kaikkea sil-
lä, että liikunnan esteet ovat huomattavasti taloudellisia näkökulmia 
moninaisemmat. Tutkimusten mukaan erityisesti alentunut toimintakyky 
ja terveydentila estävät ikääntyneiden osallistumista liikuntaharrastuk-
siin. Lisäksi heikko motivaatio ja pystyvyyden tunne, virheelliset tai 
puutteelliset tiedot fyysisestä aktiivisuudesta tai liikuntamahdollisuuk-
sista, sekä kielteiset kokemukset liikunnasta vähentävät todennäköi-
syyttä liikunnan harrastamiseen. Osalla ikääntyneistä aktiivisuus suun-
tautuu muihin harrastuksiin. Moni ikäihminen kaipaa vertaista tai kave-
ria, jonka kanssa lähteä liikkumaan.
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Vuodesta 2021 lähtien ikääntyneille ohjattua liikuntaa on kehitetty yh-
teistyössä liikuntapalveluiden, palvelukeskusten, työväenopiston ja Ur-
heiluhallit Oy:n kanssa. Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työryhmän ta-
voitteina on, että Helsingin kaupungin eri toimijoiden tuottamat, ikään-
tyneille suunnatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin heterogeenisen 
kohderyhmänsä tarpeet, kaupungin toimijoiden välinen työnjako selkey-
tyy, ohjatuissa liikuntapalveluissa tavoitetaan entistä enemmän vähän 
liikkuvia ikäihmisiä, ja ikäihmisten on helpompi löytää toimintakyvylleen 
sopivia liikuntapalveluja. Luonnokseen kaupungin hyvinvointisuunni-
telmasta 2022–2025 on kirjattu tavoitteeksi, että vähintään kerran vii-
kossa liikuntaa harrastavien, sekä liikkumissuositukset täyttävien ikään-
tyneiden osuus kasvaa. Tavoitteeseen tähdätään muun muassa kehit-
tämällä palvelutarjontaa etäpalvelut sekä vapaaehtois- ja vertaistoimin-
ta huomioiden sekä osallistamalla myös kolmannen ja yksityisen sekto-
rin toimijat yhteistyöhön erityisesti alueilla, joilla liikkumisen lisäämiselle 
on suurin tarve.

Yleisen maksuttomuuden sijaan tarvitaan tarkemmin kohdennettua 
ajattelua myös liikunnan taloudelliseen saavutettavuuteen liittyen. Hel-
sinkiläiset ikääntyneet ovat keskimäärin varsin hyvin toimeentulevia. 
Ikääntyneiden tulotaso on viime vuosina myös noussut ja ero työikäi-
seen väestöön kaventunut. Kaikilla ikääntyneillä asiat eivät kuitenkaan 
ole yhtä hyvin. Kaikista pienituloisimpia ovat takuueläkkeen piirissä 
olevat sekä perustoimeentulotukea saavat. Takuueläkettä sai helsinki-
läisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2021. Perustoimeentulotukea sai 
helsinkiläisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2020. Kela vastaa perus-
toimeentulotuen myöntämisestä Suomessa. Kunnan on mahdollista 
myöntää sosiaalityön asiakkaille täydentävää tai ehkäisevää toimeentu-
lotukea, joilla edistetään asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoi-
mista suoriutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Liikuntapalveluiden 
maksujen huomioinnista osana kunnan toimeentulotuen harkintakritee-
reitä tarvitaan vuoropuhelua sosiaali- ja terveystoimialan ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan välillä.
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