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§ 271
V 13.4.2016, Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen maksuttomista 
uintilipuista

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on 8.11.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa eh-
dottanut, että sotaorvoille myönnettäisiin maksuton sisäänpääsy kau-
pungin uimahalleihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo-
dessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
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piteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan 
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta 
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huo-
mioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toi-
vomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntalautakunta on 10.12.2015 antanut aloitteen johdosta lausunnon, 
jossa se ei puolla maksuttomien uintikertojen myöntämistä sotaorvoille. 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 13.1.2016 toimittanut 
liikuntalautakunnan lausunnon aloitteen tekijälle ja todennut saatekir-
jeessään seuraavaa:

Arvioiden mukaan sotaorpoja on Suomessa elossa muutamia kymme-
niä tuhansia, mutta liikuntavirastolla ei ole käytettävissään tarkkaa tie-
toa, kuinka paljon tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä asuu Helsingissä. 
Sotaorvoista vain osa on hankkinut sotaorpotunnuksen, joka on ainoa 
keino osoittaa kuuluvansa ko. ryhmään. Osa sotaorvoista on jo jonkun 
muun alennusryhmän piirissä liikuntaviraston hallinnoimissa uimahal-
leissa.

Liikuntaviraston uimahallien sisäänpääsymaksut ovat varsin maltilliset. 
Vuonna 2015 eläkeläisiltä, joihin sotaorpojen ryhmän voidaan olettaa 
lukeutuvan, peritään Itäkeskuksen uimahallissa 2,70 euron sisäänpää-
symaksu sekä Pirkkolan ja Jakomäen uimahalleissa 2,50 euron sisään-
pääsymaksu. Myönteinen kanta aloitteeseen ei liikuntalautakunnan kä-
sityksen mukaan olennaisesti lisäisi eläkeikään kuuluvien helsinkiläis-
ten liikuntamahdollisuuksia tai uimahallien taloudellista saavutettavuut-
ta tässä ryhmässä.

Liikuntaviraston maksuton sisäänpääsy koskee henkilöitä, joilla on rin-
tama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus sekä sotainvalideja. Maksuton 
sisäänpääsy koskee myös erityisryhmien kuntoutukseen oikeutettuja 
henkilöitä (eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden
kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997 ja 984/2004) nojalla). Liikunta-
viraston maksuttomuuskäytäntö kohdistuu samoihin ryhmiin kuin valtio-
konttorin sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet. Maksuttomuutta 
ei ole perusteltua laajentaa koskemaan uusia ryhmiä, koska sisäänpää-
symaksut ovat muutoinkin edulliset.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 10.12.2015 § 193

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kuntalaisaloitteeseen 
koskien sotaorpojen uintilippuja. 

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta sotaorpojen ilmaisista uintikerrois-
ta Helsingin kaupungin uimahalleissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932


