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Läsnä

Jäsenet

Laaksonen, Heimo puheenjohtaja
Sydänmaa, Johanna varapuheenjohtaja

saapui 16:31, poissa: 14 §
Kolehmainen, Joonas
Löfman, Pekka
Ruhala, Heidi
Sorja, Marika
Vasama, Leila
Kivistö, Pirjo varajäsen

Muut

Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö
vs. liikuntajohtaja

Fröberg, Stefan ulkoilupalvelupäällikkö
Salospohja, Tuuli liikuntapalvelupäällikkö
Korell, Taina yksikön päällikkö
Lehikoinen, Sari viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Heimo Laaksonen 14 - 15 §

Esittelijät

Petteri Huurre vs. liikuntajohtaja, liikuntapaikka-
päällikkö
14 §

Tuuli Salospohja liikuntapalvelupäällikkö
15 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
14 - 15 §
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§ Asia

14 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

15 Asia/2 Liikunnan avustusten myöntämisen periaatteet ja hakuohje vuodelle 
2020 sekä tapahtuma-avustusten, suunnistuskartta-avustusten ja 
starttiavustusten delegointi liikuntapalvelupäällikölle
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§ 14
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto totesi kokouksen lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsi pöytäkirjantar-
kastajiksi jäsenet Leila Vasama ja Pekka Löfman sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Pirjo Kivistö ja Joonas Kolehmainen.

Käsittely

Liikuntajohtaja Tarja Loikkasen ollessa estynyt osallistumasta kokouk-
seen asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjan varatarkastajaksi Johanna Sydänmaan sijasta Joonas Kolehmai-
sen sekä Jukka Järvisen sijasta Pirjo Kivistön. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto toteaa kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsee pöytäkirjan-
tarkastajiksi jäsenet Leila Vasama ja Pekka Löfman sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Johanna Sydänmaa ja Jukka Järvinen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 15
Liikunnan avustusten myöntämisen periaatteet ja hakuohje vuodelle 
2020 sekä tapahtuma-avustusten, suunnistuskartta-avustusten ja 
starttiavustusten delegointi liikuntapalvelupäällikölle

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

A Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto hyväksyi vuoden 
2020 liikunnan avustusten avustusmuodot, avustusten myöntämisen 
ehdot ja hakuajat liitteen mukaisesti. 

Toiminta-avustuksessa on käytössä jarruprosentti, joka estää toiminta-
avustuksen pienenemisen enemmän kuin 20 % tai kasvun enemmän 
kuin 30 % silloin, kun muutos johtuu vuonna 2017 uudistetuista toimin-
ta-avustuksen myöntämisen perusteista.

B Liikuntapalvelupäällikölle delegoitiin päätösvalta tapahtuma-avustus-
ten, suunnistuskartta-avustusten ja starttiavustusten jakamisesta.

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusten myön-
tämisperiaatteiden ja hakuohjeiden päättämisestä vuodelle 2020 yh-
teydessä avustusmäärärahojen riittämättömyyden Helsingin väestö-
määrän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan posi-
tiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen 
suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet 
ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena päätökselle osoitettiin kaksi erillis-
tä muutoksenhakua (A - Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano ja B - Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta) sekä muutettiin otsikko muotoon: Liikunnan avustusten myöntämi-
sen periaatteet ja hakuohje vuodelle 2020 sekä tapahtuma-avustusten, 
suunnistuskartta-avustusten ja starttiavustusten delegointi liikuntapal-
velupäällikölle.

Vastaehdotus:
Heidi Ruhala: Lisätään päätöstekstiin:

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusten myön-
tämisperiaatteiden ja hakuohjeiden päättämisestä vuodelle 2020 yh-
teydessä avustusmäärärahojen riittämättömyyden Helsingin väestö-
määrän kasvun myötä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan posi-
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tiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen 
suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet 
ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Liikuntajaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan avustukset - Hakuohje 2020

Muutoksenhaku

Päätöksen kohta A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen kohta B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto hyväksyy vuoden 
2020 liikunnan avustusten avustusmuodot, avustusten myöntämisen 
ehdot ja hakuajat liitteen mukaisesti. 

Toiminta-avustuksessa on käytössä jarruprosentti, joka estää toiminta-
avustuksen pienenemisen enemmän kuin 20 % tai kasvun enemmän 
kuin 30 % silloin, kun muutos johtuu vuonna 2017 uudistetuista toimin-
ta-avustuksen myöntämisen perusteista.

Liikuntapalvelupäällikölle delegoidaan päätösvalta tapahtuma-avustus-
ten, suunnistuskartta-avustusten ja starttiavustusten jakamisesta.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärära-
han jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista 
toimialatasoisesti (hallintosääntö 17 luku 1 §). Lautakunnan jaostot 
päättävät käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta, hy-
väksyvät perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avus-
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tusmäärärahojen jakamisesta ja valvovat avustusten käyttöä (hallinto-
sääntö 17 luku § 3). 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostot päättävät avustusten yksityiskoh-
taiset myöntämis- ja arviointikriteerit ottaen huomioon voimassa olevan 
kaupunkistrategiaohjelman (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
13.2.2018, § 28). Liikuntajaosto päättää vuosittain liikunnan avustusten 
yksityiskohtaisista avustusmuodoista, avustusten myöntämisen ehdois-
ta ja hakuajoista. Vuoden 2020 liikunnan avustusmuodot ja -kriteerit 
ovat samat kuin vuonna 2019. 

Liikunnan avustusten myöntämisen perusteet uudistettiin vuosina 2016 
ja 2017. Aikaisemmin toiminta-avustuksen laskenta perustui mm. har-
joitustuntien määrään, leiritoimintaan ja aktiiviharrastajien määrään. 
Uusissa laskentaperusteissa keskeisin mittari on aktiiviharrastajien 
määrä. Painopisteenä on alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan 
tukeminen. Seurojen tukemista koskevan selvityksen mukaan uudet 
toiminta-avustuksen myöntämisen perusteet vievät avustusta eri liikun-
tamuotoja tasavertaisemmin kohtelevaan suuntaan (selvitys liikunnan 
seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista 2018). 

Toiminta-avustuksen laskennassa on avustusuudistuksesta lähtien ollut 
käytössä jarru, joka estää avustuksen suuren muutoksen silloin, kun 
muutos johtuu muuttuneista laskennan perusteista. Muutos toiminta-
avustuksen suuruudessa olisi muuten ollut nopea ja vaikeuttanut seu-
rojen toimintaa. Toiminta-avustuksen muutosta hidastava jarru on 
avustusuudistuksesta lähtien ollut −10 % - +30 %. 

Vuodelle 2020 esitetään edelleen, että muutosta loiventava jarru on 
käytössä, koska ilman jarrua suurin muutos toiminta-avustuksiin olisi 
vuoden 2019 toiminta-avustusaineiston perusteella −80 % ja yli 16:lla 
seuralla toiminta-avustus pienenisi kerralla yli 40 % (tarkoittaen suu-
rimmillaan noin 10 000 euroa pienenemistä toiminta-avustukseen). Jar-
ruprosenttiin esitetään kuitenkin muutosta niin, että avustus voi pienen-
tyä enintään 20 %. Avustuksen suurenemisen osalta esitetään, että 
edellisen vuoden tavoin muutos voi olla enintään +30 % silloin, kun 
muutos johtuu vuonna 2017 uudistetuista laskennan perusteista. Mikäli 
seuran toiminta olennaisesti muuttuu (esimerkiksi kaksi seuraa yhdistyy 
tai seurasta lähtee lajijaosto) ei jarruprosentti ole käytössä.

Helsingin kaupunki tukee noin 350 liikuntaseuraa vuosittain noin 8 mil-
joonalla eurolla. Liikuntaseurojen lisäksi tuetaan eläkeläis- ja erityisjär-
jestöjen liikuntaryhmien toimintaa sekä erilaisten yhteisöjen järjestämiä 
liikuntatapahtumia. Avustettavissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 
100 000 helsinkiläistä liikunnan harrastajaa.
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Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedelly-
tyksiä (kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28). Helsingin 
kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 
321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdol-
listajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, et-
tä jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Päätösesitys tukee Hel-
singin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunki-
laisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimin-
taa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. 
Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avus-
tettavissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja 
nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsin-
gillä. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). 

Kun valtuusto on tehnyt päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupun-
gin talousarviosta, tekee liikuntajaosto päätöksen alkuvuodesta 2020 
avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuotoihin.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan avustukset - Hakuohje 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 14 ja 15 (Päätöksen kohta A) §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 15 § (Päätöksen kohta B).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Heimo Laaksonen
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Leila Tuutikki Vasama Pekka Löfman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.10.2019.


