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§ 735
Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perus-
parannus ja uudistamishankkeeseen

HEL 2019-010768 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadio-
nin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen 22 164 600 euron suu-
ruisen lainan talousarvion kohdasta 9 01 02 33, lainat kaupunkikonser-
nin yhteisöille seuraavin ehdoin:

Laina-aika: 
Laina on maksettava takaisin viimeistään vuoden 2027 loppuun men-
nessä, valtion vuosittain maksamien avustusten maksuaikataulun mu-
kaisesti.

Lainan korko: 
Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: 
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Olympiastadionin ja sitä 
hoitava Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö.

Lisäksi lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksy-
miä velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvit-
tavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-säätiön lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tuke-
minen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsin-
gin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä kor-
vausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin 
sekä käyttämällä sen huonetiloja.

Stadion-säätiön 20.1.2012 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettiin 
Olympiastadionin uudistamista tulevien vuosikymmenien tarpeita vas-
taavaksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012, että 
perusparannus- ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Valtio sitoutui 
osallistumaan hankkeen kustannuksiin enintään 50 % osalta. Helsingin 
kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012 (§ 385) hyväksyä sopimuksen 
Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä hankkeen 
rahoittamisessa.

Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset tarkentuivat 
3.11.2014 päivätyssä hankesuunnitelmassa 209 miljoonaan euroon 
(alv 0 % ). Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 21.10.2014 val-
tion osallistumista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enin-
tään 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
11.2.2015 (§ 47) kyseisen hankesuunnitelman ja päätti kaupungin 
osuuden Helsingin Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamis-
hankkeeseen olevan vastaavasti enintään 104,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannusarvio nousi 261 miljoonaan 
euroon välttämättömien lisätöiden ja hintaindeksikehityksen vuoksi. Ta-
louspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.12.2016 valtion osallistu-
mista perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 130,5 
miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto päätti 18.01.2017, § 8 hyväk-
syä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin perus-
parannus- ja uudistamishankkeen rahoittamisessa yhteensä enintään 
130,5 miljoonaan euroon.
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Kaupunki on kattanut kokonaan 130,5 miljoonan euron suuruisen rahoi-
tusosuutensa perusparannushankkeesta Stadion-säätiölle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista myönnetyin lainoin ja säätiön peruspa-
rannusrahastoon tehdyin pääomasuorituksin. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on maksanut hankkeelle avustuksia 108 335 400 euroa. Suomen 
Valtion ja kaupungin välillä allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti kau-
punki osoittaa väliaikaista rahoitusta valtion vuosina 2020-2027 avus-
tuksina maksettavaa jäljellä olevaa rahoitusosuutta vastaavan                
22 164 600 euron määrän. Stadion-säätiö sr on hakenut kaupungilta 
7.10.2019 päivätyllä lainahakemuksella 22 164 600 euron suuruista 
määräaikaista rahoitusta.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin  yhteisöille 
on käytettävissä varoja 39 400 000 euroa, josta 28 000 000 euroa on 
varattu Stadion-säätiön rahoittamiseen. 

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin säätiölle myöntämät lainat koh-
distuvat kaupungin omistaman stadion-rakennuksen peruskorjaukseen. 
Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin ta-
louden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaaran-
tuvan säätiölle myönnettyjen lainojen vuoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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