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§ 4
Tilankäyttöavustuksen 2020 määrärahasta kohdeavustuksina jaet-
tavat avustukset jääurheilun tukemiseen

HEL 2020-000321 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että tilankäyt-
töavustuksiin ositetusta 6 126 000 euron määrärahasta jaetaan 950 
000 euron kohdeavustus jääurheilun clearing-järjestelmään avustus-
kelpoisten jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen junioreiden säännöllisten 
harjoitusvuorojen tukemiseksi 1.1.–26.4.2020 sekä 31.8.–31.12.2020.

Lisäksi vuonna 2020 clearing-järjestelmää tuetaan yhteensä 292 000 
eurolla sekä ringeten juniorien jäämaksuja yhteensä 7 500 eurolla Pirk-
kolan jäähallien sulkeutumisesta johtuen. Tämä Pirkkolan jäähallien 
sulkeutumisesta johtuva lisätuki osoitetaan jääkiekon, taitoluistelun ja 
ringeten juniorien jäävuoromaksuihin. 

Liikuntaseurat eivät hae clearing-järjestelmän piirissä oleville juniorien 
jäävuoroille tilankäyttöavustusta sähköisen järjestelmän kautta, vaan 
tätä määrärahaa hallinnoi Jääkenttäsäätiö.

Clearingille osoitettava 292 000 euron lisämääräraha maksetaan Jää-
kenttäsäätiölle ja ringetelle osoitettava 7 500 euron lisämääräraha Hel-
sinki Ringette ry:lle päätöksenteon jälkeen yhdessä erässä.

Jääkenttäsäätiö, joka hallinnoi clearing-määrärahaa 950 000 euroa, il-
moittaa kuukausittain laskutuksen yhteydessä, miten clearing-avustuk-
seen osoitetut avustusmäärärahat ovat jakautuneet eri seuroille. Pirk-
kolan sulkeutumisesta johtuvan lisätuen (292 000 euroa) kohdistumi-
sesta seuroille Jääkenttäsäätiö tekee selvityksen vuoden 2020 loppuun 
mennessä.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.11.2019).

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-

kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan kan-
salaistoiminnan avustusten sekä tapahtuma-avustusten myöntöperus-
teista sekä hakuohjeesta vuodelle 2020 kokouksessaan 10.10.2019, § 
15. 

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki 
luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisö-
jen sekä kaupunkilaisten kanssa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kan-
salaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunki-
laisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toi-
mija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa. Kaupungin 
strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdolli-
suuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia 
tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja. (Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta 13.2.2018, § 28).

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä 
sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallin-
toelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edelly-
tysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan 
tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla 
kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 
390/2015, 5 §) 
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Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja sekä liikunnan tapahtumatoi-
mintaa vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin. Suurin 
osa avustuksista kohdistetaan liikuntaseurojen toimintaan yleisesti 
(toiminta-avustus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus) se-
kä säännöllisten harjoitusvuorojen tilankäyttövuoroihin (tilankäyttöavus-
tus). Seuroilta saadun palautteen mukaan tärkein tuki seuroille on tilo-
jen käyttöön kohdistuva tuki

Tästä summasta kohdennetaan jääkiekon ja taitoluistelun junioreille yh-
teensä 950 000 euroa (2019: 950 000) clearing-järjestelmän kautta, jo-
ta hallinnoi Jääkenttäsäätiö. 

Pirkkolan kahden jäähallin sulkeutumisesta johtuen seuroja tuetaan li-
säksi clearing-järjestelmän kautta 292 000 eurolla (2019: 292 500) ja 
ringeten juniorien tilavuorokustannuksiin myönnetään 7 500 euron 
(2019: 7 500) lisätuki.

Tilankäyttöavustuksina seuroille (muuhun kuin clearing-järjestelmän 
kautta kohdennettuun toimintaan) ositetaan yhteensä 4 876 500 euron 
(2019: 4 585 000) määräraha.
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