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Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan
lausuntopyyntöön vuoden 2014 arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon tarkastuslautakunnan
vuoden 2014 arviointikertomuksesta:
Liikuntalautakunta toteaa tarkastuslautakunnan suosituksiin, että
lautakunta ja liikuntavirasto laativat vuoden 2016 talousarviovalmistelun
yhteydessä liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet aikaisempaa
strategialähtöisemmiksi. Tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että niiden toteutumista voidaan
luotettavasti varmentaa ja järjestelmällisemmin verrata eri vuosien
toteumia.
Toukokuun alusta voimaan tulleessa liikuntalaissa (390/2015)
säädetään, että kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikuntaaktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä
tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tarkastuslautakunta
on arviointikertomuksessaan todennut, että liikuntalautakunnan ja
liikuntaviraston tulee harkita, miten strateginen tavoite kaupunkilaisten
liikunnan lisäämisestä voitaisiin huomioida sitovien toiminnallisten
tavoitteiden asettamisessa. Liikuntalautakunta toteaa, että Helsingissä
asuvien liikunta-aktiivisuudesta kertovat mittarit, joilla voidaan todentaa
liikunnan lisääntymistä, vaativat vielä työstämistä yhdessä
Tietokeskuksen kanssa. Tietotuotanto tällä saralla ei vielä ole riittävää.
Tarkastuslautakunta toteaa, että liikuntaviraston tulee kytkeä
asukkaiden antaman palautteen hyödyntäminen viraston
tulostavoitteisiin. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että
liikuntaviraston tulee selvittää osallistuvan budjetoinnin käytön
mahdollisuuksia.
Liikuntalautakunta toteaa, että varsinaista osallistuvaa budjetointia ei
tähän mennessä ole kokeiltu, mutta virasto on muutoin hyödyntänyt
asiakaspalautteita sekä erilaisia yhteistyöfoorumeita liikuntatoimen
päätöksenteon yhteydessä. Esimerkiksi liikunta- ja urheiluseurojen
avustusjärjestelmän uudistamistyössä virasto järjesti useita
keskustelutilaisuuksia helsinkiläisten seurojen ja seuraparlamentin
kanssa. Seurat pääsivät vaikuttamaan noin seitsemän miljoonan euron
avustuskokonaisuuden jakoperusteiden määrittelyyn. Myös
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investointihankkeiden suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä
alueiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisätiedot
Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä
liikuntalautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5-2.4 ja 4.3.2.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm., että
liikuntatoimen kahta sitovaa toiminnallista tavoitetta ei voitu todentaa.
Nämä olivat ”Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja
talvella niistä pidetään kunnossa 40 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään
50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä.” ja ”Kehitetään ja
valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3
000 hehtaarin vesialueilla.”
Edelleen tarkastuslautakunta toteaa: ”Ulkoiluteiden, kuntoratojen ja
latupohjien ylläpitoa koskevan tavoitteen osalta kilometrimäärät
perustuvat mittaustulokseen, josta ei ole dokumenttia. Kunnossapidon
taso määritellään yleisesti siten, että ulkoiluteillä on turvallista liikkua ja
ne aurataan ja hiekoitetaan tarpeen mukaan ja että hiihtolatupohjia
ajetaan lumitilanteen salliessa. Tavoitteen toteutumista ei voida
yksiselitteisesti todentaa. Vesialueiden osalta hehtaaritiedot ovat
arvioita noin kymmenen vuoden takaa ja nykyisin pinta-alat ovat
suurempia. Liikuntavirastosta saadun selvityksen mukaan valvonta ja
kehittäminen sisältävät viikoittaisen kalastuksenvalvonnan, vuosittaiset
kalanistutukset ja osallistumisen kalastusalueen kokouksiin eri
vesialueilla. Arvioinnin perusteella tavoitteen toteutumista ei voida
yksiselitteisesti todentaa.”
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Tarkastuslautakunta suosittaa, että mittarin tulisi olla sellainen, jonka
toteutumisen tasoa voitaisiin verrata eri vuosien välillä ja että sen
toteutuminen voidaan todentaa. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että
liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston tulee harkita, miten strateginen
tavoite kaupunkilaisten liikunnan lisäämisestä voitaisiin huomioida
sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa.
Muut tarkastuslautakunnan huomiot on referoitu
lausuntoehdotuksessa.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisätiedot
Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi
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