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10 §
Liikkuva opiskelu -avustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastolta, Liikettä opiskelupäivään -hanke

HEL 2019-002066 T 02 05 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 
avustusta Liikettä opiskelupäivään -hankkeeseen 332 000 euroa ajalle 
1.8.2019–30.6.2020. Omarahoitusosuus on 50 % eli 166 000 euroa. 
Avustuksesta 190 000 euroa siirretään kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus avustuksesta on 142 
000 euroa, ja omarahoitusosuus 71 000 euroa. Toimialan omarahoitu-
sosuus jakautuu siten, että lukiokoulutuksen osuus on 19 500 euroa, 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston osuus 31 500 euroa ja ruotsinkielisen 
palvelukokonaisuuden osuus 20 000 euroa. Hakemus ja hakutiedote 
ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa koulutussuunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisen sähköisessä järjes-
telmässä.

Päätöksen perustelut

Liikkuva opiskelu -toiminnan avustukset haetaan aluehallintovirastoista. 
Valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyy 2,8 miljoonaa euroa Liikku-
va opiskelu -ohjelman toteuttamiseen toisella asteella. Avustuksen tar-
koituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lu-
kio- ja ammatilliseen koulutukseen. Haku koskee sekä uusia että vuon-
na 2017 toiseen asteen kokeiluun valittuja hankkeita. Helsingin kau-
pungin Liikettä opiskelupäivään -hanke on ollut yksi kokeiluhankkeista.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–
2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin 
liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) yhtenä tavoi-
tealueena on, että riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuorten arkea 
ja oppimista. Liikkumisohjelman lukio- ja ammatillista koulutusta koske-
vina toimenpiteinä on Liikkuva opiskelu -ohjelman laajeneminen kol-
mesta pilottilukiosta kuuteen lukioon lukuvuonna 2019–2020 ja kaikille 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampuksille vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Haettavalla valtionavustuksella toteutetaan näitä kahta liik-
kumisohjelman toimenpidettä ja kaupungin strategista tavoitetta liikku-
misen edistämisestä.
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