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Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Paavo Arhinmäen ym. aloitteesta lasten ja nuorten liikkumisen li-
säämiseksi

HEL 2017-001307 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuutettu Paavo Arhin-
mäen ym. aloitteesta koskien lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien 
parantamista:

Liikuntalautakunta pitää aloitteessa mainittua lasten ja nuorten liikkumi-
sen lisäämistä sekä liikuntaharrastusmahdollisuuksien parantamista ja 
kehittämistä erittäin tärkeänä. Liikunnan määrän kasvattamiseksi kehi-
tettyjen monipuolisten toimenpiteiden toteuttamista jatketaan liikuntavi-
rastossa edelleen ja uusia keinoja pohditaan yhdessä muiden hallinto-
kuntien kanssa.

Liikuntalautakunta kannattaa aloitteessa esitetyn selvityksen laatimista 
lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksiin liittyvien toimenpiteiden pa-
rantamiseksi ja arvioimiseksi. Esitetty aikataulu selvityksen laatimiseksi 
on kuitenkin haasteellinen ja se vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien kau-
pungin eri hallinnonalojen välillä. Lasten ja nuorten palveluiden kes-
keistä roolia halutaan vahvistaa uudella toimialalla laajemminkin, ja sik-
si liikuntalautakunta näkee, että tarkoituksenmukaisin aika selvityksen 
tekemiselle olisi uuden toimialahallinnon aloittaessa toimintansa.

Liikuntavirasto kehittää helposti saavutettavissa olevia lapsille ja nuoril-
le suunnattuja liikuntapalveluitaan tiiviissä yhteistyössä mm. opetustoi-
men, varhaiskasvatuksen, nuorisoasiainkeskuksen sekä kolmannen 
sektorin kanssa. Lasten ja nuorten liikkujaksi kasvamista on pyritty 
edistämään liikuntapalveluiden kolmiportaisuutta kehittämällä. Palvelui-
den suunnittelun ja kehittämisen keskiössä on ollut kaikille lapsille ja 
nuorille suunnatut matalan kynnyksen liikuntapalvelut (kuten EasyS-
port-, FunAction ja Nyt-liikunta), erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille 
tarkoitetut kohdennetut pienryhmät sekä henkilökohtaiset neuvonta- ja 
ohjauspalvelut. Uusimpana toimenpiteenä liikuntavirasto kehittää yh-
dessä kouluterveydenhuollon sekä opetustoimen kanssa nk. ”Koulu-
PT-toimintaa” henkilökohtaista ohjausta tarvitseville oppilaille. 

Esimerkkinä muusta hallinnonalat ylittävästä liikunnanedistämistyöstä 
voidaan mainita myös liikunta- ja opetusviraston yhteistyö Liikkuva kou-
lu – ohjelman jalkauttamiseksi Helsingin peruskouluihin. Ohjelman ta-
voitteena on lisätä tunti liikettä jokaisen oppilaan koulupäivään, ja lii-
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kuntaviraston sitovana talousarviotavoitteena vuonna 2016 oli, että 
kaikki kaupungin peruskoulut ovat lähteneet mukaan ohjelmaan vuo-
den loppuun mennessä. Kuluvan vuoden aikana ohjelma on tarkoitus 
käynnistää pilottikokeiluna myös toisen asteen oppilaitoksissa. Liikkuva 
koulu – ohjelman edistämistyötä on toteutettu aluehallintovirastosta 
haetulla hankerahalla.

Kouluyhteistyön lisäksi liikuntavirasto tekee yhteistyötä myös varhais-
kasvatusviraston kanssa. Yhteistyön ansiosta touko-kesäkuussa 2016 
Töölön Kisahallilla järjestettiin kolmen päivän mittainen liikuntatapahtu-
ma kaupungin kaikille eskarilaisille. Tapahtumaan osallistui yhteensä 
noin 4500 lasta yhdessä omien varhaiskasvattajiensa kanssa. Positii-
visten kokemusten innoittamana liikuntapäivistä on syntymässä perin-
ne, sillä sama tapahtuma toteutetaan jälleen tänä vuonna.

Liikuntavirastossa kehitetyt monipuoliset matalan kynnyksen liikunta-
palvelumallit sekä Liikuntahulina- ja Perhepalloilukonseptit ovat saavut-
taneet kuntalaisten keskuudessa suuren suosion. Monipuolisten liikun-
tapalvelumallien tunnettavuutta on pyritty lisäämään hyvällä markki-
noinnilla ja kampanjoinnilla. Virasto järjestää eri kohderyhmille suunnat-
tuja liikuntatapahtumia, joiden avulla uusia vähän liikkuvia kuntalaisia 
pyritään tekemään tietoiseksi viraston tarjoamista matalan kynnyksen 
palveluista. Kaikille uusille palvelumalleille on myös luotu omat nettisi-
vut, ja jokaiselle alakoulun oppilaille on lisäksi jaettu koulun kautta Ea-
sySport-toiminnasta kertova esite. Palveluita hyödyntävien lasten ja 
nuorten määrä on noussut niiden olemassaolon aikana tasaisesti, ja 
uusia toiminnasta kiinnostuneita liikuntaseuroja ja yhteistyökumppanei-
ta ilmaantuu koko ajan lisää. Toiminnan laajentaminen sekä laadun ke-
hittäminen on kuitenkin nykyisten resurssien puitteissa lähes mahdo-
tonta.

Helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintamahdollisuuksia liikuntavirasto 
tukee vuosittain toiminta- ja tilankäyttöavustuksin. Seuratoiminnan tuki 
on kasvanut vuodesta 2013 yhteensä 715 000 eurolla vuoteen 2017 
tultaessa. Tuen suuruus oli vuonna 2013 yhteensä 6 874 000 euroa, ja 
vuonna 2017 se on 7 589 000 euroa. 

Toiminta- ja tilankäyttöavustusta voidaan myöntää liikuntalautakunnan 
avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville liikuntaseuroille. Toiminta-avus-
tus on yleisavustusluontoista avustusta, jonka kohdentamisesta seura 
saa itse päättää. Tilankäyttöavustuksella tuetaan seuran liikuntatoimin-
taa muissa kuin liikuntaviraston tiloissa. Lisäksi avustuskelpoisuuden 
ulkopuolelle jääville voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta.

Seuroilta saadun palautteen mukaan tiloihin kohdistuva tuki on suurelle 
osalle seuroista toiminnan kannalta merkityksellisin. Avustusmäärära-
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han osituksessa on huomioitu tämä tarve (esimerkiksi vuonna 2017 toi-
minta-avustusta jaetaan seuroille 2 000 000 euroa ja tilankäyttöavus-
tusta 5 379 000 euroa).

Liikunnan kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperusteet uudistet-
tiin vuonna 2016. Uudistamisen tavoitteena oli entistä vahvemmin tu-
kea erityisesti lasten ja nuorten liikuntatoiminnan edellytyksiä. Toiminta-
avustuksen laskennassa 80% avustuksesta jaetaan alle 20-vuotiaiden 
toiminnan ja 20% yli 20-vuotiaiden toiminnan mukaan. Myös tilankäyt-
töavustuksessa tuetaan alle 20-vuotiaiden toimintaa enemmän. Harkin-
nanvarainen avustus on suurempi niillä seuroilla, joiden toiminnassa on 
lapsia ja nuoria.

Tilavuokrien osalta liikuntavirasto siirtyi myös avustuskelpoisten seuro-
jen osalta maksullisuuteen 1.5.2016. Samalla hinnastoa muutettiin niin, 
että liikuntaviraston tilojen vuokrat alle 20-vuotiaiden toiminnassa ovat 
vahvasti subventoidut. Esimerkiksi liikuntasalien vuokrat lasten ja nuor-
ten toiminnassa ovat 5-6 euroa/tunti, tekonurmikenttä n. 5 euroa/tuntia 
ja jäähalli 8 euroa/tunti. Liikuntaviraston myöntämistä tilojen käyttövuo-
roista suurin osa on alle 20-vuotiaiden toimintaan varattuja vuoroja. Mit-
taluokaltaan liikuntaviraston tuetut tilavuokrat ovat suurin tuki lasten ja 
nuorten toimintaan.

Nk. höntsävuorojen lisäämiseen liikuntavirasto suhtautuu myönteisesti. 
Liikuntaseurojen ylläpitämiä kenttiä koskeviin sopimuksiin on lisätty tar-
kennus, jonka mukaan kentiltä tulee löytyä kaikille avoimia vuoroja vä-
hintään 5,5 tuntia viikossa. Tekonurmikentiltä löytyykin vapaaharjoitte-
luvuoroja lähes joka puolelta Helsinkiä, ja vuoroja on tällä hetkellä yli 
40 kentällä. Vapaaharjoitteluvuoroista puolet on liikuntaviraston omilla 
kentillä ja puolet liikuntaseurojen ylläpitämillä kentillä. Olosuhteiden pa-
rantamiseksi uusia tekonurmia on valmistumassa tulevana kesänä lii-
kuntaviraston rakennuttamana Tehtaanpuistoon sekä liikuntaseurojen 
toimesta Lassilaan, Tapanilaan ja Kurkimäkeen. Myös useiden lähilii-
kuntapaikkojen aina vapaana oleville ministadioneille pääsee pelaile-
maan milloin tahansa ilman vuorojen varaamista. 

Liikuntavirastossa ollaan tietoisia aloitteessa mainittujen kaupallisten si-
säleikkipuistojen suosiosta, ja kyseisiä palveluita onkin hyödynnetty 
mm. viraston järjestämien kohdennettujen liikuntaryhmien toiminnassa. 
Liikuntavirasto on myös jakanut lapsille ja nuorille puistojen sisäänpää-
syrannekkeita kannustimina ja palkintoina erilasiin tilaisuuksiin ja ta-
pahtumiin liittyen. Omien sisäleikkipuistojen rakentamiseen liittyvää 
keskustelua on käyty lähinnä erilaisen harrastetasoisen temppuvoimis-
telun, akrobatian ja parkour-tyyppisen toiminnan tarpeisiin suunnattujen 
tilojen tarpeellisuuteen liittyen. Kaupungin omistuksessa olevia tiloja 
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onkin tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista tarkastella etenkin perus-
parannushankkeiden yhteydessä myös tämä ulottuvuus huomioiden. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt liikuntalautakunnan lausuntoa 24.3.2017 
mennessä valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloitteesta koskien lasten 
ja nuorten liikuntamahdollisuuksien parantamista.

Aloite on asian liitteenä 1.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös varhaiskasvatuslautakunnalta ja 
opetuslautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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