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§ 20
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta opetustoimen 
resurssien lisäämiseksi sisältäen määrärahan lähiliikunnan edistä-
miseen

HEL 2017-003238 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteessa opetustoimen resurs-
sien lisäämiseksi on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistä-
miseen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sekto-
rin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Helsingissä on kehitetty syksystä 2012 lähtien toimivaa rakennetta Liik-
kuva koulu -ohjelman toteuttamiseksi peruskouluissa. Kehittämistyön 
ansiosta Liikkuva koulu -ohjelma tarjoaa hyvät puitteet aloitteessa esi-
tetyn kaltaiselle toimintamallille, jossa koulujen ja koulupäivän yhtey-
teen lisätään liikuntamahdollisuuksia eri hallintokuntien sekä kolman-
nen sektorin yhteistyönä. Liikuntapalveluiden EasySport- ja FunAction-
mallit ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Nämä maksuttomat tai
erittäin edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut ovat olleet 
suosittuja, ja ne ovat tavoittaneet huomattavan määrän helsinkiläisiä 
lapsia ja nuoria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviras-
ton tiloissa iltapäivisin.

Toiminnan kehittämisessä pyritään tällä hetkellä keskittymään etenkin 
kohdennettujen liikuntapalveluiden lisäämiseen lasten ja nuorten koulu-
kykyisyyden tukemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kehittämis-
työtä tehdään yhteistyössä mm. nuorisopalveluiden kanssa, jolloin pal-
veluiden tuottamisessa pyritään hyödyntämään nuorisotyöllistä työotet-
ta.

Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käy-
tänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. 
Aloitteessa esitetyn opetustoimen sijasta lautakunta näkee, että mah-
dollinen lisäresurssi tulisi kohdistaa liikuntapalveluihin, joka vastaa va-
paa-ajan liikunnasta myös lapsille. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapal-
velut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä 
harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla asui-
nalueilla ja kouluilla.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 2 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
22.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
liikuntavirasto@hel.fi http://www.hel.fi/liikunta +358 9 310 87770 FI02012566

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutetaan kappale 5 seuraa-
vaksi:
Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käy-
tänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. 
Aloitteessa esitetyn opetustoimen sijasta lautakunta näkee, että mah-
dollinen lisäresurssi tulisi kohdistaa liikuntapalveluihin, joka vastaa va-
paa-ajan liikunnasta myös lapsille. Mainitulla lisäresurssilla liikuntapal-
velut pystyisivät edistämään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä 
harrasteliikuntamahdollisuuksia nykyistä kattavammin useammilla asui-
nalueilla ja kouluilla.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 
14

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteessa opetustoimen resurs-
sien lisäämiseksi on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan edistä-
miseen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sekto-
rin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Helsingissä on kehitetty syksystä 2012 lähtien toimivaa rakennetta Liik-
kuva koulu -ohjelman toteuttamiseksi peruskouluissa. Kehittämistyön 
ansiosta Liikkuva koulu -ohjelma tarjoaa hyvät puitteet aloitteessa esi-
tetyn kaltaiselle toimintamallille, jossa koulujen ja koulupäivän yhtey-
teen lisätään liikuntamahdollisuuksia eri hallintokuntien sekä kolman-
nen sektorin yhteistyönä. Liikuntapalveluiden EasySport- ja FunAction-
mallit ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Nämä maksuttomat tai
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erittäin edulliset EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelut ovat olleet 
suosittuja, ja ne ovat tavoittaneet huomattavan määrän helsinkiläisiä 
lapsia ja nuoria. Toimintaa toteutetaan sekä koulujen että liikuntaviras-
ton tiloissa iltapäivisin.

Toiminnan kehittämisessä pyritään tällä hetkellä keskittymään etenkin 
kohdennettujen liikuntapalveluiden lisäämiseen lasten ja nuorten koulu-
kykyisyyden tukemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kehittämis-
työtä tehdään yhteistyössä mm. nuorisopalveluiden kanssa, jolloin pal-
veluiden tuottamisessa pyritään hyödyntämään nuorisotyöllistä työotet-
ta.

Koska liikuntapalveluissa on olemassa hyvät mallit, rakenteet ja käy-
tänteet esitetyn kaltaisten liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kulttuuri-
ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa. 
Mainitulla lisäresurssilla liikuntapalvelut pystyisivät edistämään lasten 
ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä harrasteliikuntamahdollisuuksia 
nykyistä kattavammin useammilla asuinalueilla ja kouluilla.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.08.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Yrjö Hakasen 
ja neljän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta opetustoimen resurs-
sien lisäämiseksi, jossa on esitetty myös 500 000 euroa lähiliikunnan 
edistämiseen mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen 
sektorin yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 
14

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


