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LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Eri ikäisten kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen vahvasti 

mukana kaupungin lähivuosien strategiassa

• Hikeä ja hupia – ohjelman puitteissa tavoitteena toteuttaa 

harrastustakuu

• Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden strateginen painopiste on liikkuvat 

asukkaat

• Perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumisen varmistavassa 

strategisessa toimintasuunnitelmassa oppilaiden fyysisen 

hyvinvoinnin edistäminen on myös tavoitteena

• Seuraavissa neljässä diassa on kuvattu strategian em. osia 

tarkemmin

2



Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki 
ja imago

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henkilöstö

Talous ja 
resurssit

7. Elävä 
tapahtumakaupunki 

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. 

Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Sykettä ja säpinää

Kansallisten ja kansainvälisten 
tapahtumien mahdollistaminen

Hukkatyön puolittuminen

Yhden luukun periaate tapahtu-
matuottajille ja asukkaille. 

Tapahtumien ulkoistaminen

Tapahtumajärjestäjän prosessin 
käyttämä ajan vähentäminen

Elävä ja vireä kaupunkikuva, 
asukkaiden aktivointi yhteisöön

Tapahtumiin osallistuneiden 
määrä vuodessa

Monipuolista vapaa-ajan 
toimintaa ja tapahtumia tarjoava 

kaupunki

Majoitusvuorokaudet

Matkailijoiden
viipymä

8. Hikeä ja hupia

9. Opiskelijat osaksi 
kaupunkia

Työssäkäyvien määrän kasvu Henkilöstötyytyväisyys Lainat/asukas

2017
52,3 %

2021
55 %

2033
60 %

2017
28 700

2017
3,69

2017
7 146

2021
3,85

2021
8 500

2021
30 000

2033
7 500

2033
4

2033
32 000

Asiakkaan palveluun käyttämä aika

2021
-50 %

2033
-75 %

Yritysimagon parantuminen

2017
29

2021
14

2033
7

Hukkatyöhön kuluvat htv:t

2017
x

2021
-50 %

2033 
-75 %

2017
x

Luottamus kunnan päätöksentekoon 

2017
2,9

2021
3,5

2033
4

Harrastamismahdollisuudet 
lisääntyvät, yksinäisyys vähenee

Harrastaa jotakin vähintään 
kerran viikossa, % 

(89,3 % ‐ 95 % ‐ 98 %)

Asukkaille lisää tapahtumia ja 
palveluja

Opiskelijatapahtumien määrä
kaupunkialueella

Vapaa‐ajanvietto- ja 
harrastusmahdollisuudet ovat 

helposti saavutettavissa

Vapaa‐ajan toimialan yritys- ja 
yhdistystoimijoiden määrä

Palvelut ja tapahtumat 
työllistävät asukkaita ja 

opiskelijoita

Yritysimagon
parantuminen

Lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa tarjolla 

koulun yhteydessä, tarjonta 
yhteen sovitettua

Harrastusmahdollisuuksien 
saavutettavuus

Tapahtumat ja korkeakoulujen 
näkyvyys vahvistavat myönteistä 

kaupunkikuvaa

Tapahtumatuottajien asiointi 
helppoa ja tapahtuu

digitaalisesti

Harrastustoimintaan 
osallistuvien määrä kasvaa

Harrastajien määrä/kaupungin 
vuokraamat neliöt

Tapahtumat lisäävät 
taloudellista aktiviteettia

Tapahtumatulojen kasvu

2021
1,9

2033
1,95

Harrastavien

määrä

2033
98 %

2021
95 %

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat 



Sykettä ja säpinää 8. Hikeä ja hupia Mittarit

Yleiskuvaus Lappeenrannan asukkaiden harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat erinomaiset. Kaupunki on 
luonut uusia ja innovatiivisia ja ekologisia toimintamalleja liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan 
viettoon. Uusien monialaisten toimintamallien kehittymiselle on luotu hyvät edellytykset.  Tiedot
paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista ja tarjonnasta ovat helposti saatavilla. Asukkailla ja erityisesti 
jokaisella lappeenrantalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus valita mieleisiä sekä 
kokonaispersoonallisuutta että yksilöllisiä vahvuuksia kehittäviä harrastuksia. Lasten ja nuorten matalan 
kynnyksen harrastusmahdollisuudet tuodaan koulun tiloihin ja koulupäivän yhteyteen. Lapset ja nuoret 
voivat kokeilemalla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopivaa toimintaa. Julkinen ja yksityinen sektori 
sekä järjestöt  tuottavat hyvinvointia edistäviä vapaa-ajan palveluja sujuvasti yhteistyössä keskenään. 
Uudet toimintamallit  koulutuksen, liikunnan, kulttuuriin ja muun vapaa-ajan alueella houkuttelee 
asukkaita ja yrittäjiä ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. 

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä:
Harrastustarjotin
• Joustava koulupäivä ja harrastustoiminta heti 

koulun jälkeen 
• Liikunnanohjaajat kouluihin 
• Matalankynnyksen harrastusmahdollisuudet 

eri ikäryhmille
• Vähävaraisten harrastusavustus 
• Lähiliikuntapaikat ja reitistöt
• Joukkoliikenteen hinnoittelu 
• Kulttuuripolku  
• Skeittihallikokeilu 

Hyvinvoivat 
asukkaat ja 
osallisuus

Jokaisella lappeenrantalaisella lapsella ja nuorella on  harrastus ja ryhmä johon kuulua. Asukkaat 
osallistuvat aktiivisesti erilaisiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin ja liikkuvat aktiivisesti. Terveet elintavat 
ja osallisuus kasvattavat asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia.  Yksinäisyys ja  syrjäytyminen vähenee. 
Harrastuneisuuden edistäminen on vahva osa kotouttamistoimintaa. Lähiympäristö aktivoi liikkumaan ja 
osallistumaan. Lappeenranta on tunnettu  hyvistä harrastus ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista ja 
matalankynnyksen harrastustoiminta osana koulupäivää tekee arjesta sujuvaa.

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 
(89,3 % - 95 % - 98 %)
Peruskoululaisten Q4-harrastuneisuuskysely 

Elinvoimainen 
kaupunki 
ja imago

Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat helposti saavutettavissa. Joukkoliikenne ja kevyen 
liikenteen väylät tukevat harrastuneisuutta ja samalla vahvistavat kaupungin Greenreality brändiä. 
Kaupunki tekee ennakkoluulottomasti yhteistyötä alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa harrastus-
ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksien kehittämisessä. Aktiivisesti liikkuvat ja osallistuvat asukkaat 
houkuttelevat alueelle myös uutta alan yritys- ja yhdistystoimintaa. 

Joukkoliikenteen käyttö (vapaa-ajan 
harrastuksissa)
Vapaa-ajan toimialan yritys- ja 
yhdistystoimijoiden määrä

Digitaaliset prosessit 
ja motivoitunut 
henkilöstö

Lappeenrantalaiset löytävät tiedon harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista samoin helposti ja 
yhdestä paikkaa.  Myös kaupungin julkisenliikenteen reitistö ja  reaaliaikainen tieto tukee vapaa-ajan vietto 
mahdollisuuksia. Kaupunki hyödyntää ennakkoluulottomasti digitalisaatiota vapaa-ajanviettoon liittyvien 
palvelujen kehittämisessä. Lappeenranta on tunnettu  hyvistä harrastus- ja vapaa-ajan 
viettomahdollisuuksista ja houkuttelee asukkaita.

Harrastustarjotin
Harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus
Toimitilojen  käyttöaste

Talous ja resurssit Kaikenlainen harrastaminen vähentää syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä johtuvia sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarvetta. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen pienentää sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia. Hinnoittelu tukee palvelujen kehittymistä.

Dynaaminen hinnoittelu
Harrastajien määrä/kaupungin vuokraamat neliöt



Hyvinvointi ja sivistys 14. Liikkuvat asukkaat Mittarit

Yleiskuvaus Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat elintavat kuten ruokatottumukset, liikkuminen ja lepo. Edistetään lasten ja  nuorten 
sekä aikuisten mahdollisuuksia liikuntaan suunnittelemalla päiväkotien ja koulujen pihoista helposti saavutettavissa 
olevia lähiliikuntapaikkoja.  Lähiliikuntapaikoille sijoitetaan myös aikuisten liikuntaan sopivia välineitä.  Ohjataan 
kaikkia lapsia ja nuoria terveyttä edistävän liikunnan pariin ja tuodaan lihasvoimien käyttö luontevaksi osaksi 
varhaiskasvatusta, koulutusta ja nuorisotyötä. Tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia liikuntaan ja otetaan huomioon 
myös lapsia ja nuoria kiinnostavat uudet liikuntamuodot. Edistetään vähän liikkuvien lasten liikuntaa mataloittamalla 
osallistumisen kynnyksiä ja poistamalla esteitä. Liikuntapaikkojen ylläpidolla, järjestötoiminnan mahdollistamisella 
sekä muilla terveyden edistämistoimilla lisätään aikuisten fyysistä hyvinvointia sekä kavennetaan väestöryhmien 
välisiä terveyseroja. 

Hyvinvoivat asukkaat 
ja osallisuus

Lasten ja nuorten liikunta lisääntyy ja fyysinen toimintakyky paranee. Liikkuminen ja lihasvoimien käyttö opitaan 
elämäntavaksi. Kuullaan lapsia ja nuoria heidän tarpeistaan ja kiinnostuksenkohteistaan. Tuodaan tarjolle lasten ja 
nuorten kasvuympäristöihin tavoitteiltaan erilaisia  liikunnan harjoittamisen tapoja. Rakennetaan yhteistyömuotoja
paikallisten urheilua ja liikuntaa tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Luodaan osallistumista madaltavia toimintatapoja vähän liikkuville aikuisille. Uudistetaan erityisliikuntaa yhdessä 
järjestöjen kanssa. Laajennetaan liikuntaneuvontaa ulottumaan työikäisten lisäksi myös muihin väestöryhmiin. 
Kotoutetaan maahanmuuttajaväestöä liikunnan avulla. Hyödynnetään liikunta- ja urheiluseurojen osaamista myös 
aikuisten liikuntapalvelujen tarjonnassa.

Lapset ja nuoret: Harrastaa hengästyttävää liikuntaa 
vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, %
Ylipainoisuus: Move-mittari
Aikuiset: Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus 
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi 
kokevien osuus

Elinvoimainen 
kaupunki ja imago

Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen varmistaa työ- ja toimintakykyä.  Liikunta luo uusia työllistymisen 
mahdollisuuksia urheilun ja liikunnan sektorilla.  Ohjelmakauden aikana kokeillaan erilaisia toimintamuotoja 
kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, jotka onnistuessaan voivat jäädä pysyviksi. Helposti saavutettavat 
liikuntamahdollisuudet parantavat kaupungin imagoa ja asukkaiden viihtyvyyttä. Kartoitetaan liikuntaan sopivia tiloja 
ja alueita myös seurojen tarpeisiin. 

Harrastaa ohjattua liikuntaa vähintään kuukausittain
Niiden aikuisten osuus, jotka uskovat, että 
todennäköisesti eivät jaksa työskennellä 
vanhuuseläkeikään saakka (%), 20-64 -vuotiaat

Digitaaliset prosessit 
ja motivoitunut 
henkilöstö

Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön henkilöstön osaamista hyödynnetään monipuolisesti  työpäivän aikana ja 
välittömästi koulupäivän jälkeen seuraavassa toiminnassa. Digitalisaatiota hyödynnetään lasten ja nuorten 
kuulemisessa,  liikuntamahdollisuuksien tarjonnasta viestittämisessä ja tilavarauksissa. Kaupungin tasolla mittareiden 
tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan.

Tiedon löytäminen liikuntamahdollisuuksista paranee
Hukkatyön väheneminen

Talous ja resurssit Liikuntamahdollisuuksia on tarjolla lapsille ja nuorille välittömästi koulupäivän yhteydessä. Huoltajien tarve kuljettaa 
lapsia vähenee. Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön henkilöstön  täydennyskoulutuksella hankkimaa osaamista 
hyödynnetään. Toimitiloja käytetään liikuntaan monipuolisesti ja tilatehokkuus kasvaa. Työ- ja toimintakyky säilyy ja 
paranee, mikä vähentää sairastumisen riskiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Digitalisaation avulla sujuvoitetaan 
prosesseja ja henkilöstön työaikaa voidaan lisätä ohjaamiseen ja palvelutarjonnan lisäämiseen. 

Tilojen yhteiskäyttö 
Terveyspalvelujen kustannukset
Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttöasteet
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Strategian tavoitteiden mittarit



Tavoitteiden saavuttamisen arviointi 
(perusopetuksen strateginen toimintasuunnitelma)



Fyysisen aktiivisuuden edistämisen ohjaus koulun 
vuosisuunnittelun puitteissa

• Koulun oppilashuoltotyöryhmän vuosisuunnitelma

• Suunnitelma fyysisen aktiivisuuden edistämisestä 
vuosisuunnitelmassa





Sammonlahden koulun oppilashuoltoryhmän 
vuosikellosta…



Myös muita mittareita ja arviointityökaluja käytetään kunnan 
ja koulun tasolla

Liikkuva koulu – nykytilan arviointi Kouluterveyskysely



Kiitos 


