
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2019 1 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
07.05.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 87
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. valtuustoaloitteesta lasten liikun-
tamahdollisuuksien tarjoamiseksi viikonloppuisin koulujen liikunta-
saleissa

HEL 2019-003282 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitetyn toimin-
tamallin käynnistämistä Helsingissä. Toimintamalli tulee suunnitella yh-
teistyössä eri toimialojen, yhteistyökumppanien ja alueen asukkaiden 
kanssa. Näin toimien voidaan edistää sitä, että toiminnan kulut saa-
daan pidettyä matalina, ja palvelu voidaan tarjota maksuttomasti kaikil-
le lapsiperheille.

Liikkumisen puutteesta on tullut keskeinen terveyttä, hyvinvointia ja 
toimintakykyä heikentävä tekijä kaiken ikäisillä. Vaikka liikunta on suh-
teellisen suosittu vapaa-ajan harrastus, arkielämästä on samanaikai-
sesti tullut istuvaa. Luontainen liikkuminen on vähentynyt olennaisesti. 

Liian vähäisen liikkumisen seuraukset ovat vakavia. Liikkumisen puute 
on maailmanlaajuisesti jo neljänneksi yleisin taustatekijä pitkäaikaissai-
rauksien aiheuttamiin kuolemantapauksiin. Muita seurauksia ovat muun 
muassa fyysisen kunnon ja toimintakyvyn heikkeneminen, tuki- ja lii-
kuntaelinongelmat, ylipaino, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisai-
raudet sekä mielenterveys- ja uniongelmat. Liikkumattomuuteen kyt-
keytyvien kansantaloudellisten kustannusten on arvioitu Suomessa 
olevan vuosittain vähintään 3,2 miljardia euroa. 

Tutkimusten mukaan liikkumistottumukset alkavat urautua jo kolmen 
vuoden iässä. On havaittu, että koulupolun alkaessa lasten motorisissa 
taidoissa on paljon suuremmat erot kuin aiemmin. Tutkimustulokset 
ovat pysäyttäviä: alle kouluikäisistä lapsista vain noin 10–20 prosenttia 
liikkuu riittävästi, alakouluikäisistä noin 40 %. Kaikkien alle 8-vuotiaiden 
pitäisi liikkua vähintään kolme tuntia päivittäin. Tämän määrän pitäisi 
koostua ennen muuta lasten omaehtoisista, vauhdikkaista leikeistä, 
pallopeleistä ja ulkoilusta, joista on tutkitusti jopa enemmän hyötyä 
pienten lasten motoriikan kehittymiselle kuin erilaisten urheilulajien har-
joittelusta. Vanhempien esimerkillä on myös myönteinen vaikutus las-
ten liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle. [Tutkimusviitteet liikkumi-
sohjelman projektisuunnitelmasta, ks. mm. Helajärvi Harri, Lindholm 
Harri, Vasankari Tommi ja Heinonen Olli J. (2015); Husu, Pauliina (ym.) 
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(2018).; Itkonen Hannu, Lehtonen Kati ja Aarresola Outi. (2018); Kokko 
Sami & Mehtälä Anette (toim.) (2016).; Vasankari Tommi & Kolu Päivi 
(toim) (2018); World Health Organization (2017)] 

Kaupunkistrategian mukaan ”kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kult-
tuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannusta-
vaksi tasapuolisesti eri kaupunginosissa. Helsinki tukee asukkaiden ja 
yhteisöjen alueellista oma-aloitteisuutta ja yhteistoimintaa. Tasavertais-
ten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on 
helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kulttuuri- ja kansalaistoimin-
taan. Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän 
arkeaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.” Lisäksi kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan yhdeksi keskeisistä toimenpiteistä kaupunkistrate-
gian toteuttamiseksi vuonna 2019 on kirjattu ”Lisätään matalan kynnyk-
sen vapaa-ajan toimintaa yhdistyksiin kuulumattomille ja lapsiperheille".

Kaupunkistrategian kärkihankkeen, liikkumisohjelman, tavoitteena on 
saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. 
Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja hou-
kutteleva arjen valinta. Jo vähäisellä arki- ja hyötyliikkumisella on ter-
veyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia erityisesti niiden henkilöiden 
osalta, jotka liikkuvat vähän. 

Liikuntapalveluissa on jo jonkin aikaa kehitelty Liikuntahulinat-toimin-
tamallia eteenpäin. Tavoitteena on, että jo ensi syksystä alkaen Perhe-
hulinat-toimintamallin kokeilu käynnistyy eri puolilla kaupunkia. Mallin 
keskeinen idea on toteuttaa koulujen liikuntasaleissa tai muissa helpos-
ti saavutettavissa liikuntapaikoissa liikkumiseen innostavia ns. sisäleik-
kipuistoja, jotka ovat avoinna talvikaudella, ja joissa lapset ja vanhem-
mat voivat liikkua omatoimisesti yhdessä. Toimintamallia kehitetään 
edelleen kokeilun havaintojen pohjalta, ja laajennetaan sen jälkeen as-
teittain kattamaan koko kaupungin alueen. 

Toiminta pyritään tuottamaan vähäisin kustannuksin, eri tahojen yhteis-
työtä ja asuinalueiden asukkaiden aktiivista osallisuutta hyödyntäen, 
jolloin palvelu voitaisiin tarjota lapsiperheille maksuttomasti. Koulujen 
liikuntasalien välineistön hyödyntäminen sekä asukkaiden omatoimi-
suus tilojen ja toiminnan valvomisen osalta ovat keskeisiä edellytyksiä 
kulujen matalina pitämiseen. Kantavana periaatteena on toteuttaa toi-
minta niin, että kynnys lähteä mukaan olisi kaikille perheille mahdolli-
simman matala. Toimintaa on suunniteltu liikuntapalveluiden johdolla, 
eri toimialojen välisellä tiiviillä yhteistyöllä.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
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Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 13032019 Arhinmäki Paavo, Lapsiperheiden liikuntaa 
viikonloppuisin koulujen saleihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.5.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo 
Arhinmäen  ja 20:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esite-
tään, että Helsinki ryhtyy itse tai yhteistyökumppanien avulla tarjoa-
maan lapsiperheille viikonloppuisin lasten liikuntamahdollisuuksia kou-
lujen liikuntasaleissa. Toimintaa voitaisiin kokeilla myös alkuun muuta-
missa liikuntasaleissa ja kokemusten pohjalta myöhemmin laajentaa 
uusille alueille. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
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