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Liikuntapaikkahankkeiden 
arviointimalli
• Kulttuurin ja liikunnan olosuhteita tuottavat kaupungin lisäksi yleishyödylliset ja yksityiset toimijat. 

Hankkeita käsitellään usein yksittäisinä hankkeina. Myös hakijat kokevat, että eivät tiedä kaupungin 

arviointiperusteita hankkeille.

• Arviointimallilla parannetaan vuorovaikutusta hankkeiden kanssa, vahvistetaan kytkentää kaupungin 

strategiaan ja parannetaan päätöksentekijöille tarjottavaa tietoa.  Liikunnan arviointimalli otetaan 

asteittain käyttöön 2020. Samalla liikunnan hankehallintaan ja kumppaneiden kanssa käytävään 

vuorovaikutukseen rekrytoidaan erityissuunnittelija.

• Lautakunnan hyväksymä arviointimalli antaa selkänojaa valmistelulle. Arviointimalli tuottaa lisätietoa 

valmistelulle ja päätöksenteolle, mutta ei automaattisesti määritä, mitä hankkeita tuetaan ja mitä ei.

• Arviointimallin myötä kaupungin omat hankkeet asettuvat arvioitavaksi samoilla kriteereillä kuin 

muiden toteuttamat hankkeet. Tämä on koko palveluverkkotyön tavoite. Arviointi aloitetaan ensin 

yksityisistä hankkeista.

• Talouteen ja ekologisuuteen liittyvät arviointikohdat ovat kaikkien hankkeiden osalta 

kynnyskysymyksiä. Jos hanke ei täytä tiettyjä reunaehtoja, hanketta ei voida esittää tuettavaksi.

• Arvioinnista vastaavat virkavastuulla valmistelija ja esittelijä, kuitenkin hankkeen toimittamien tietojen 

perusteella. 
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Liikuntapaikkahankkeiden arviointimalli
Arviointikriteeri

Lajin

harrastajamäärät

Lajin harrastajamäärä on vähäinen. Lajin harrastajamäärä on kohtuullinen. Lajin harrastajamäärä on suuri. Lajin harrastajamäärä on merkittävä.

Kysyntä ja tarve Vastaavia liikuntapaikkoja on jo runsaasti. 

Liikuntapaikka ei lisää oleellisesti tarjontaa 

Helsingissä. 

Liikuntapaikalle on kohtuullinen kysyntä ja 

tarve.

Liikuntapaikalle on laaja kysyntä ja tarve. Liikuntapaikalle on merkittävä kysyntä ja tarve. 

Lisää merkittävästi lajin harrastuskapasiteettia.

Lisää uusia liikkujia Ei lisää uusia liikkujia. Kohdentuu lähinnä nykyisille 

käyttäjille.

Lisää uusia liikkujia jonkin verran. Lisää  uusia liikkujia. Lisää merkittävästi uusia liikkujia.

Harrastajatunnit Liikuntatiloissa on käytettävissä x tuntia. Liikuntatiloissa on käytettävissä x tuntia. Liikuntatiloissa on käytettävissä x tuntia. Liikuntatiloissa on käytettävissä x tuntia.

Käyttöaste Ei tietoa tai alle 60 % Tilojen käyttöaste 60-70 % Tilojen käyttöaste 80-90 % Tilojen käyttöaste 100 %

Monikäyttöisyys Tukee vain yhtä lajia tai käyttäjäryhmää ja seuraa. Tukee vain muutaman lajin harrastus- ja 

kilpailukäyttöä.

Tukee usean lajin harrastus- ja kilpailukäyttöä. Monikäyttöinen ja on kaikkien käytettävissä.

Saavutettavuus Ei täytä edellä kuvattuja kriteerejä. Kohtuullisesti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä. Erittäin hyvin saavutettavissa sekä 

joukkoliikenteellä että kävellen ja pyöräillen. 

Joukkoliikenteen solmukohta.

Eriarvoisuuden torjuminen Ei täytä edellä kuvattuja kriteerejä. Lähinnä länsi ja 

etelä Helsinki, Tuomarinkylä, Länsi- ja Itä-Pakila, 

yht. 14 peruspiiriä) 

Alueella asuu liikuntaa harrastamattomia 

helsinkiläisiä. (osa Pohjois-Helsinkiä, Vallilan ja 

Herttoniemen peruspiirit, yht. 10 peruspiiriä)

Alueella asuu erittäin runsaasti liikuntaa 

harrastamattomia helsinkiläisiä. (Itä-Helsinki, 

suurpiirit 7 , 8 ja Pasilan peruspiiri).

Mellunmäki, Kontula, Malmi, Kannelmäki, 

Malminkartano, Meri-Rastila (Mukana-ohjelman 

alueet)

Väestö Ei täytä edellä kuvattuja kriteerejä. Alueella on väestöennusteen mukaan lasten ja 

nuorten määrän kasvua.

Alueella on väestöennusteen mukaan 

merkittävää lasten ja nuorten määrän kasvua.

Alueella on väestöennusteen mukaan 

merkittävää koko väestön sekä lasten ja 

nuorten määrän kasvua.

Käyttötalousvaikutukset

kaupungille

Käyttötalousvaikutukset kaupungille yli xx euroa 

lisää vuodessa.

Käyttötalousvaikutukset kaupungille alle xx 

euroa lisää vuodessa.

Käyttötalousvaikutukset voidaan toteuttaa 

osana kaupungin nykyistä talousraamia.

Ei tarvetta kaupungin käyttötaloustuelle.

Kansallinen merkittävyys Ei täytä edellä kuvattuja kriteerejä. Edistää tapahtumien järjestämistä Helsingissä. Olympiakomitea priorisoinut tai OKM sitoutunut 

rahoittamaan osan.

Olympiakomitea priorisoinut ja OKM sitoutunut 

rahoittamaan osan.

Elinkeinovaikutukset Ei synnytä uusia yksityisiä työpaikkoja tai palveluja Synnyttää vähäisen määrän uusia yksityisiä 

työpaikkoja tai palveluja helsinkiläisille.

Synnyttää yksityisiä työpaikkoja, palveluja ja 

tapahtumia helsinkiläisille ja matkailijoille.

Synnyttää merkittävän määrän yksityisiä 

työpaikkoja, palveluja ja tapahtumia 

helsinkiläisille ja matkailijoille.

Liikuntapaikka on 

ympäristöystävällinen  ja 

energiatehokas

Liikuntapaikka ei ole erityisen   

ympäristöystävällinen  ja energiatehokas

Liikuntapaikka on kohtuullisen  

ympäristöystävällinen  ja energiatehokas

Liikuntapaikka on ympäristöystävällinen  ja 

energiatehokas

Liikuntapaikka on erittäin ympäristöystävällinen  

ja energiatehokas

Taloussuunnitelma

(vähintään x pistettä)

Taloussuunnitelma ei ole uskottava tai sisältää 

merkittäviä riskejä kaupungille.

Taloussuunnitelma on uskottava, mutta 

tarvitsee merkittävästi kaupungin tukea ja 

sisältää riskejä toimijalle.

Taloussuunnitelma on uskottava eikä tarvitse 

kaupungin tukea, mutta saattaa sisältää riskejä 

toimijalle.

Taloussuunnitelma on uskottava eikä tarvitse 

kaupungin taloudellista tukea.

Koulujen liikunnanopetus Ei tue koulujen liikunnanopetusta. Tukee jonkin verran koulujen liikunnanopetusta. Tukee hyvin koulujen liikunnanopetusta. Tukee merkittävästi koulujen liikunnanopetusta.


