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§ 824
Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle

HEL 2019-011859 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadio-
nin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviin laitteisto- ja ir-
taimistohankintoihin talousarvion kohdalta 9 01 02 33, lainat kaupunki-
konsernin yhteisöille, 8 000 000 euron suuruisen lainan seuraavin eh-
doin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainan lyhennykset alka-
vat vuonna 2021.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa Olym-
piastadionin ja sitä hoitava Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysval-
lassa 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 Lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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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 valtion osallistumista perusparannuksesta aiheutu-
viin kustannuksiin enintään 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin kau-
punginvaltuusto hyväksyi 11.2.2015 (§ 47) kyseisen hankesuunnitel-
man ja päätti kaupungin osuuden Helsingin Olympiastadionin peruspa-
rannus-ja uudistamishankkeeseen 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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Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoituksesta sovittaessa 
päätettiin, että Olympiastadionin laitteisto ja irtaimisto eivät sisälly pe-
rusparannushankkeeseen, eikä niitä siten rahoiteta kaupungin ja val-
tion toimesta.  Stadion-säätiön hankittavaksi erillisellä rahoituksella jäi-
vät mm. näyttötaulut, irtokalusteet, urheilutilojen liikuntavälineet, ko-
koustekniset laitteet sekä kentän- ja kiinteistönhoidon koneet. 

Stadion-säätiö on yhteistyö- ja varainhankintahankkeen avulla kerännyt 
varoja Olympiastadionin varustelukustannusten kattamiseen. Yhteis-
työsopimusten luonteesta johtuen Stadion-säätiö saa tuloja varustelua 
varten erissä ja takapainoisesti vasta toiminnan käynnistyttyä uudiste-
tulla Olympiastadionilla.  Stadion-säätiö tarvitsee lainarahoitusta teh-
däkseen varusteluhankinnat perusparannushankkeen valmistumisaika-
taulun kannalta oikea-aikaisesti. Stadion-säätiön lainatarve hankintojen 
tekemiseen liittyen on liitteenä olevan lainahakemuksen mukaisesti 
kahdeksan miljoonaa euroa.

Varusteluun myönnettävä laina ei vaikuta kaupungin ja valtion rahoitu-
sosuuksiin Olympiastadionin perusparannushankkeessa. Stadion-sää-
tiö maksaa varainhankinnasta saatavilla tuloilla nyt myönnettävän lai-
nan lyhennykset ja korkokulut sovitun lyhennysohjelman mukaisesti 
kaupungille.

Kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö sr on velvollinen 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Säätiölle nyt myönnettävä laina liittyy kau-
pungin omistaman stadionrakennuksen perusparannukseen ja kohdis-
tuu rakennuksen toiminnan kannalta olennaisen laitteiston ja irtaimiston 
hankintaan. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden 
kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida 
katsoa vaarantuvan säätiölle myönnettyjen lainojen vuoksi.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille 
on käytettävissä noin 17,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
.


