
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2020 1 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/9
23.11.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 819
Lyhennysvapaan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

HEL 2020-012048 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Liikuntahallit Oy:lle kau-
pungin myöntämiin lainoihin (numerot 2150000165, 2150000166, 
2151003390), lyhennysvapaata marraskuun 2020 lyhennyseriä koskien 
kuudeksi kuukaudeksi ja pidentää laina-aikoja vastaavilla aikamäärillä. 
Lainojen lyhennyserät ovat yhteensä 189 219,49 euroa. Muut lainaeh-
dot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous ja 
suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioihin päätöksen mu-
kaiset muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttä-
säätiön kokonaan omistama yhtiö. Yhtiö omistaa useita, eri puolilla 
kaupunkia sijaitsevia, jääurheilun harrastamisen tarpeisiin rakennettuja 
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halleja. Kaupunki on myöntänyt yhtiölle lainoja rahoittaakseen osan 
jäähallien rakentamiskuluista.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n jäähallit olivat keväällä koronaepidemian 
vuoksi suljettuina 2,5 kuukautta, mikä aiheutti yhtiölle huomattavan 
kassavajeen. Helsingin Liikuntahallit Oy hakee kaupungilta osaan lai-
noistaan kuuden kuukauden lyhennysvapaata. Lainojen lyhennyserät 
ovat yhteensä 189 219,49 euroa. Yhtiölle ei ole myönnetty lyhennysva-
paata vuoden 2020 aikana. 

Koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi useat kaupun-
gin laina-asiakkaat ovat joutuneet tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Kau-
punki on myöntänyt perustelluista syistä tilapäisiä lyhennysvapaita 
asiakkaiden taloustilanteiden vakauttamiseksi.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

Helsingin Liikuntahallit Oy on osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen 
lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat 
kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perus-
teella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien 
hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida 
katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn noin 190 000 eu-
ron lyhennysvapaan vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n marraskuussa 2020 erääntyvien lainojen 
lyhennysten siirron käsittelyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toi-
menpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Lainajärjestelyyn ei sisälly SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska 
kyse on urheilutiloista, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkai-
ta ja jotka eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja 
muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vai-
kuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).
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