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§ 14
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n vuoden 
2020 toiminta- ja tilankäyttöavustukset

HEL 2020-002169 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi Helsingfors 
Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:lle vuodelle 2020 toiminta-
avustusta 18 419 euroa ja tilankäyttöavustusta 46 090 euroa.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille yhdessä erässä päätöksen-
teon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan 
myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avus-
tuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupun-
ginhallitus 28.10.2019).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli lakimies Anna Kukkola. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys 28.2.2020
2 Lisäselvitys 24.4.2020
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)
4 Lisäselvitys, täydennys 4.5.2020
5 Vastaus selityspyyntöön 27.5.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden 2020 
toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista 14.5.2020, § 8 ja § 9. 
Liikuntajaosto päätti siirtää Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin 
Luistinklubi ry:n avustusasian käsittelyn, koska asian valmistelu oli kes-
ken.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan erityisesti 
lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa al-
le 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuis-
ten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seu-
rassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
(VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. Eläkeläis- ja 
erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseuro-
jen junioritoiminnan tavoin 80 % painotuksella. Toiminta-avustuksen 
laskennassa on vuonna 2020 edelleen käytössä jarru, joka estää avus-
tuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kasvun enemmän kuin 
30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 uudistettu toiminta-
avustuslaskenta. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran toiminta on olen-
naisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan muutoksen, seurojen yh-
teenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu las-
kennallisiin perusteisiin. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsin-
kiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen 
kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää 
säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 
helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20- 
vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikunta-
muotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja 
urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustus-
ten piiriin.

Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen sään-
nöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen liikuntasalien käyttöön 
haetaan tilankäyttöavustusta. Avustus myönnetään ympärivuotisesti 
perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuokriin. Lisäksi voidaan ot-
taa huomioon olennaiset muutokset kuluvan vuoden tilojen käytössä. 
Olennaisia muutoksia ovat mm. merkittävät muutokset toiminnan laa-
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juudessa, seurojen yhteenliittyminen tai jaoston irtaantuminen seuras-
ta, kun muutoksilla on vaikutusta tilankäyttöavustusten piirissä olevien 
tilojen käyttöön. Tilankäyttöavustuslaskennassa painotetaan alle 20-
vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikunta-
ryhmien toimintaa 100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n avustuslas-
kennassa huomioitiin seuran 81 junioriyksinluistelijan siirtyminen pois 
seuran toiminnasta 1.5.2020 alkaen. Samoin tilankäyttöavustuksessa 
huomioitiin syksyn clearingin ulkopuoliset jäähallivuorot Malmin jäähal-
lissa sekä liikuntasalivuorot Salmisaaren ja Myllypuron jäähallissa.

Selvitys avustusehtojen noudattamisesta vuosien 2018 ja 2019 toiminta- ja tilan-
käyttöavustusten osalta

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden 4.4 kappaleen mukaan 
avustus voidaan evätä, jos voidaan todeta hakijan jättäneen aikaisem-
pina vuosina noudattamatta Helsingin kaupungin myöntämän avustuk-
sen käytölle asetettuja yleisiä tai erityisiä ehtoja.

Kaupunki on selvittänyt avustusehtojen täyttymistä vuosien 2018 ja 
2019 toiminta- ja tilankäyttöavustusten osalta Suomen urheilun eettisen 
keskuksen SUEK ry:n selvityksen ja Suomen Taitoluisteluliiton kurinpi-
tolautakunnan selvityksen perusteella tekemän päätöksen johdosta. 
Seura on toimittanut kaupungille selvitystä 28.2.2020, 24.4.2020, 
4.5.2020 sekä 27.5.2020.

HSK:n mukaan kauden 2019-2020 aikana epäasiallista käytöstä val-
mennustilanteissa ei ole tullut ilmi. HSK:ssa keväällä 2019 toteutetun 
seurakyselyn perusteella seuran toimintaa tarkasteltiin heti keväällä. 
Lisäksi HSK on jo syksyn 2019 ja talven 2020 aikana tehnyt erilaisia 
toimenpiteitä epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi luistelijoiden psyykkisen valmennuksen lisääminen. Lisäksi 
jäällä on nykyisin aina kaksi valmentajaa yhtä aikaa. Kaudella 2020-
2021 toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään sisäisen viestin-
nän avulla ja osana tätä laaditaan HSK:n toimintakäsikirja. Muodostel-
maluistelulle on nimetty lähiesimies ja seura suunnittelee palkkaavansa 
urheilutoimenjohtajan. Urheilutoimenjohtaja toimisi valmentajien esi-
miehenä. Lisäksi HSK on laatinut useita erilaisia pelisääntöjä ja toimin-
tatapauudistuksia.

Helsingin kaupunki katsoo, että HSK on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin 
saattaakseen toimintansa Reilun Pelin periaatteiden mukaiseksi, ja että 
toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2020 voidaan myöntää.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 4 (4)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/3
09.06.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25400 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

HSK on selvityksissään ilmoittanut noudattaneensa ja noudattavansa 
edelleen liiton kurinpitolautakunnan antamaa päätöstä, jolla yksi HSK:n 
valmentajista määrättiin kilpailukieltoon. HSK:n hallitus on ensin va-
pauttanut valmentajan työntekovelvoitteesta, mutta myöhemmin palaut-
tanut velvoitteen. Kurinpitoseuraamuksessa ei ole kyse urheilun toimin-
takiellosta, joten osallistumista valmennukseen ei ole kielletty. Näin ol-
len valmentajan työntekovelvoitteen palauttaminen ei anna aihetta ar-
vioida asiaa toisin.
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 14.05.2020 § 8


