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§ 62
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta koskien omais-
hoitajille tarjottavaa oikeutta käyttää Helsingin kaupungin liikunta-
palveluja ilmaiseksi

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia 
tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan kei-
noin. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategias-
sa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vah-
vistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yh-
teistyönä. 

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita liikuntapalveluja, 
joilla voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien 
helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen. Poikkihallinnollisena tavoit-
teena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien tai korkean terveysriskin 
väestöryhmille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja lii-
kuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin 
eri toimijoiden kanssa. Helsingissä omaishoitajien liikkumista on tuettu 
järjestämällä liikuntaryhmiä sekä erikseen omaishoitajille että yhtäaikai-
sesti omaishoitajille ja hoidettaville sosiaali- ja terveystoimen sekä lii-
kuntapalvelujen yhteistyönä. 

Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia al-
le 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset, 
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 
on huomioitu maksuluokassa muut, jolloin maksu on aikuisten hintaa 
edullisempi. 

Muut -hintaryhmä yhdessä lapset -hintaryhmän kanssa muodostavat lii-
kuntapaikasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. 
Tammikuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsy-
maksuissa oli 51 %, muut 38 % ja lapset 11 %. Pirkkolan uimahallissa 
aikuisten osuus oli 51 %, muut 43 % ja lapset 6 %. Liikuntamyllyssä ai-
kuisten osuus oli 59 %, muut 25 % ja lapset 16 %.

Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheutta-
mat tulojen menetykset jouduttaisiin korvaamaan muiden ryhmien hin-
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tojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu kate-
tavoite halutaan pitää ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulotetaan 
myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin, kuten esimerkiksi Urheilu-
hallit Oy:n palveluihin, joka tuottaa suurimman osan Helsingin uimahal-
lipalveluista, niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. Lisäksi on 
huomioitava, että omaishoitajien maksuttomien palveluiden toteuttami-
nen vaatii myös toimivan järjestelmän luomista kyseisiin etuihin oikeu-
tettujen toteamiseksi. 

Vuosien varrella useissa valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia lii-
kuntapalveluja useille erilaisille kohderyhmille mm. yli 65-vuotiaille, yli 
68-vuotiaille, yli 75-vuotiaille, työttömille, kotivanhemmille, lastensuoje-
luperheille, sotaorvoille ja toimeentulotukea saaville. Helsingissä on 
vuoden 2018 alussa noin 3 200 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, mm. lähiliikuntapaik-
koja, ulkokuntoiluvälineitä, luistinratoja, joissa liikunnan harrastaminen 
on maksutonta. Lisäksi ulkoilureitit, ladut ja uimarannat tuovat liikunta-
mahdollisuuksia jokaisen helsinkiläisen lähelle.

Liikuntaan aktivointi -palvelu järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, 
joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti korkean terveysriskin 
kohderyhmille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin 
liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, 
joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Lisäksi kaupunki tarjoaa 
maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin 
maksutonta liikuntatoimintaa mm. puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole pe-
rusteltua laajentaa liikuntapalvelujen maksuttomuutta koskemaan 
omaishoitajia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Mari Aloite Kvsto 17012018 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 27.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Mari Rantasen ja 21 muun val-
tuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään että Helsinki tarjoaisi 
omaishoitajille kaupungin liikuntapalvelujen vapaakortin maksutta tu-
keakseen omaishoitajien fyysistä ja henkistäkin toimintakykyä. Aloite 
kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslau-
takunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Mari Aloite Kvsto 17012018 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


