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§ 23
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 Heidi Ruhala ja Johanna Sydänmaa sekä varatarkas-
tajiksi jäsenet Marika Sorja ja Pekka Löfman.

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Jukka Järvisen sijasta Johanna Sydänmaan.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

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 Heidi Ruhala ja Jukka Järvinen sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Marika Sorja ja Pekka Löfman.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustus 2018

HEL 2018-004822 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi Malmin Pal-
loseura ry:lle vuoden 2018 tilankäyttöavustusta yhteensä 35 768 euroa, 
josta seuralle on liikuntajaoston 3.4.2018, § 11 päätöksen mukaisesti 
maksettu 22 848 euroa. 

Jäljelle jäävä 12 920 euroa maksetaan Malmin palloseura ry:lle yhdes-
sä erässä päätöksenteon jälkeen. 

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 
28.10.2019).

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 8.7.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti 3.4.2018, § 11 vuoden 2018 tilankäyttöavustusten 
jakamisesta seuroille. Malmin Palloseura ry:lle myönnettiin päätökses-
sä 22 848 euroa tilankäyttöavustusta. Päätöksen jälkeen Malmin Pallo-
seura ry teki oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin kulttuuri- ja va-
paa-aika lautakunnalle. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen päätök-
sessään 5.6.2018, § 124.

Malmin Palloseura ry teki oikaisuvaatimuksen hallinto-oikeudelle 
12.7.2018. Hallinto-oikeuden päätöksen (8.7.2020 diaarinumero 
03983/18/2299) mukaan Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustus 
vuodelta 2018 otettiin uudelleen käsittelyyn. Hallinto-oikeuden päätök-
sen mukaan avustuksen myöntämistä koskeva päätös on perustunut 
virheelliseen selvitykseen, koska se oli tehty avustushakemuksen liit-
teellä ilmoitettujen virheellisten tietojen perusteella. Seuran oikaisuvaa-
timuksessa esittämä uusi ja tosiasiallisia tuntimääriä koskeva selvitys 
olisi tullut ottaa huomioon oikaisuvaatimusta käsiteltäessä.

Malmin Palloseura ry:n tilankäyttöavustushakemus otettiin uudelleen 
käsittelyyn ja tilankäyttötunneista pyydettiin lisätietoja. Malmin Pallo-
seura ry:n avustushakemuksen liitteessä ilmoittama yhteensä-
tuntimäärä oli virheellinen, koska hakija oli muokannut excel-pohjaista 
tilankäyttöliitettä niin, että taulukon summalaskuri ei kaikilta riveiltä las-
kenut tunteja yhteen. Lisäksi hakija oli muokannut excel-taulukkoa niin, 
että joidenkin liitteessä ilmoitettujen kenttävuorojen osalta eurot olivat 
oikein, mutta tuntimäärät puolittuneet. Hakemuksen uudessa käsitte-
lyssä otettiin huomioon nämä edellä mainittuihin asioihin liittyvät kor-
jaukset, hakijan annettua tuntimääristä liittyvää lisätietoa käsittelijälle.

Hakemukseen ei hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi voi enää 
avustuksen oikaisupyyntövaiheessa lisätä tiloja ja tilavuoroja, jotka siel-
tä oli alkuperäisessä hakemuksessa unohtunut ilmoittaa. Hakemukses-
sa voidaan ottaa huomioon ainoastaan tilat ja tilavuorot, jotka alkupe-
räisessä hakemuksessa ilmoitetaan. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu hakijan hakemuksessa ilmoittamiin tietoihin.

Tilankäyttöavustuslaskenta perustuu avustuksenhakijan tilankäyttöliit-
teessä erittelemiin ohjattujen säännöllisten harjoitusvuorojen tuntimää-
riin, liikuntajaoston päättämiin enimmäistuntihintoihin sekä käytössä 
olevaan määrärahaan. Tilankäyttöavustuksessa laskennan pohjaksi 
otetaan siis hakijan liitteessä ilmoittama yhteensä-tuntimäärä. Mikäli 
hakija on ilmoittanut liitteessä myös yksittäisiä tilankäyttötunteja tai ly-
hytkurssi- tai leiritoimintaa, poistetaan nämä tunnit laskennasta. Varsi-
naisesta lomakkeessa ilmoitetusta yhteensä tuntimäärästä (tilankäyttö) 
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ei voi päätellä tilankäyttöavustuksen piiriin tulevaa tuntimäärää. Lo-
makkeen yhteensä tuntimäärässä avustuksen hakijat ilmoittavat myös 
mahdolliset liikuntapalvelun tilavuorojen tuntimäärät, jotka eivät kuulu 
tuen piiriin. Lisäksi lomakkeen tuntimäärään monet hakijat lisäävät yk-
sittäisvuorojen ja kurssien tunnit, jotka eivät myöskään kuulu tilankäyt-
töavustuksen piiriin.

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. Liikuntaseuran tulee 
avustuksen myöntämisen kriteerien mukaan järjestää jäsenilleen sään-
nöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 hel-
sinkiläistä 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. Avustus myönnetään ympärivuotises-
ti perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuokriin. Lisäksi voidaan 
ottaa huomioon olennaiset muutokset kuluvan vuoden tilojen käytössä. 
Olennaisia muutoksia ovat mm. merkittävät muutokset toiminnan laa-
juudessa (seurojen yhteen liittyminen tai jaoston irtaantuminen seuras-
ta, kun näillä muutoksilla on vaikutusta tilankäyttöavustusten piirissä 
olevien tilojen käyttöön).

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

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä.

Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avus-
tettavien seurojen toiminnan piirissä liikkuu seurojen ilmoitusten mu-
kaan noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on 
tärkeä rooli harrastusten tarjoajana. Helsinkiläiset seurat ovat toden-
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neet, että tilojen käytön tukeminen on heille tärkein tukimuoto. Liikun-
nan avustuksilla mahdollistetaan seurojen liikuntatoimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 8.7.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 124
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§ 25
Korona-avustuksen 2020 avaaminen uudelleen hakuun

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto avasi korona-
avustuksen uudelleen haettavaksi. 

Avustuksella on tarkoitus lievittää koronaviruspandemian seurauksena 
liikuntaseuroille aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, turvata liikunta-
seurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa ja toteuttaa Helsingin kau-
pungin strategian tavoitteita lasten, nuorten tai perheiden harrastustoi-
minnan edistämiseksi. 

Korona-avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 liikunnan 
toiminta-avustusten, tilankäyttöavustusten tai muiden liikuntaa edistä-
vien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat. 

Harkinnanvarainen avustus kohdistetaan niille seuroille:

 joille koronasta aiheutunut toimintasulku 1.3.–31.5.2020 tai sen jäl-
keen viranomaisten asettamat koronarajoitukset ovat aiheuttaneet 
haasteellisimman toiminnallisen tai taloudellisen tilanteen ja

 jotka järjestävät maksutonta toimintaa perheille tai 8–18-vuotiaille 
lapsille ja nuorille perinteisin toiminnan tavoin tai uusin keinoin ta-
voittaen erityisesti ne perheet, lapset ja nuoret, joiden mahdollisuus 
harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen 
vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.

Avustus kohdennetaan seurojen 8–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja per-
heille suunnatun maksuttoman toiminnan kulujen kattamiseen. Avustet-
tavaksi toiminnaksi voidaan katsoa jo seuran olemassa oleva tai uusi 
maksuton toiminta sekä esimerkiksi niin sanottu vapaaoppilastoiminta, 
jossa perustellusta syystä myönnetään joitakin maksuttomia paikkoja 
normaalin toiminnan sisällä. Seuran taloudelliseen tilanteeseen liittyen 
otetaan avustuskäsittelyssä huomioon 1.3.–31.5.2020 aikavälillä synty-
neet tilavuokramaksut tai muut kustannukset, joihin seura ei ole voinut 
vaikuttaa. Lisäksi otetaan huomioon viranomaisten 31.5.2020 jälkeen 
asettamien koronarajoitusten aiheuttamat vaikutukset sekä seuran te-
kemät taloudelliset sopeuttamistoimenpiteet. 

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon kaupungin seuroille 
vuonna 2020 myöntämät avustukset sekä muut hakijan saamat avus-
tukset ja tuki, mm. tilojen ja maa-alueiden vuokranalennukset tai va-
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pautukset vuokrista. Avustusta ei myönnetä niille seuroille, joille ope-
tus- ja kulttuuriministeriö tai jokin muu taho on jo myöntänyt korona-
avustusta. Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Avustushaku alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020 Hakemukseen liite-
tään selvitys mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista ja saa-
duista avustuksista. Hakemus hylätään, mikäli se saapuu hakuajan jäl-
keen. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräai-
kaan mennessä. 

Liikuntajaosto päättää korona-avustusten jakamisesta joulukuun ko-
kouksessa. Avustusta voi käyttää 31.5.2021 saakka. Avustuksen käy-
töstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2021.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnet-
ty. 

Avustus voi kattaa enintään päätöksessä määritellyn osuuden avustet-
tavan toiminnan kustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannuk-
set määritellään avustuspäätöksessä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmu-
kaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mai-
nittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että toi-
minnan raportointi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille 
tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä se-
kä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen 
myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja 
hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuk-
sia.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan Helsingin kaupungin avustus-
ten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronapandemia on vaikeuttanut merkittävästi ja tulee vaikeuttamaan 
helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaa. Monet perheet ovat pande-
mian aiheuttamasta tilanteesta johtuen taloudellisissa vaikeuksissa. 
Seuratoiminnan keskeytyminen aiheutti lapsille ja nuorille sekä heidän 
perheilleen tilanteen, jossa lähes kaikki harrastamisen puitteet hävisi-
vät. Pandemian taloudellisena seurauksena voi olla, että monen per-
heen rahat eivät riitä lasten ja nuorten harrastuksiin. Pidemmällä aika-
välillä tämä saattaa aiheuttaa harrastamisen lisääntyvää eriarvoistumis-
ta. 

Liikunnan avustusten määrärahan sisältä kohdennetaan muuttuneessa 
tilanteessa tukea tilanteesta eniten kärsineille seuroille siihen toimin-
taan, jolla tuetaan lasten ja nuorten maksutonta liikuntaharrastamista. 

Liikuntajaosto päätti 9.6.2020, § 17 korona-avustuksen myöntämisen 
periaatteista ja korona-avustushaun avaamisesta aikavälille 13.7.–
2.8.2020. Korona-avustusta haki määräaikaan mennessä seitsemän 
hakijaa.

Liikuntajaosto myönsi korona-avustusta 1.9.2020, § 20 kolmelle hakijal-
le yhteensä 21 000 euroa. Avustusta ei myönnetty neljälle hakijalle. 
Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten vähäiseen määrään 
on voinut vaikuttaa kesälomakaudelle, 13.7.–2.8.2020, osunut avus-
tushaun ajankohta. Lisäksi hakijamäärään on voinut vaikuttaa liikunta-
seurojen epätietoisuus syksyn toiminnallisesta tilanteesta omassa seu-
rassa ja mahdollisuudesta järjestää myöntämisperusteiden mukaista 
lasten ja nuorten maksutonta toimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 5.5.2020, § 78, että koronavi-
rustilanteesta johtuen vuoden 2020 avustuksia voi käyttää 31.5.2021 
saakka. Käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2021.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.
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Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. 

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Liikunnan avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa 
liikkuu noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on 
tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksella mahdol-
listetaan seurojen toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta osal-
listua seurojen järjestämään toimintaan.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 17
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§ 26
Kohdennettu toiminta-avustus liikuntaseuroille koulujen liikuntasa-
lien sulkemisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin 
haasteisiin vuonna 2020

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti hyväksyä koh-
dennetun toiminta-avustuksen periaatteet seuraavasti:

Avustuksella on tarkoitus lievittää Helsingin koulujen liikuntasalien sul-
keutumisesta syyskaudella 2020 aiheutuneita taloudellisia ja toiminnal-
lisia menetyksiä ja turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilan-
teessa.

Kenelle: Avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 toiminta-
avustuksen, tilankäyttöavustuksen tai muiden liikuntaa edistävien yh-
distysten avustuksen piirissä olevat liikuntaseurat. 

Mihin tarkoitukseen: Avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen toimin-
nan alijäämään, joka aiheutuu koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-
ajankäytön sulkeutumisesta 1.8.–31.12.2020 välisenä aikana. 

Taloudelliseen tilanteeseen liittyen otetaan avustuskäsittelyssä huo-
mioon seuralle koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeu-
tumisesta aiheutuvat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet ajalla 1.8.–
31.12.2020:

 menetetyt koulujen liikuntasalien tilavuorot syyskaudella 2020 sekä 
mahdollisten korvaavien vuorojen määrä

 menetetyt tulot
 aiheutuneet lisäkustannukset seuralle, esim. tilalle saatujen korvaa-

vien vuorojen korkeammat kustannukset
 aiheutuneet haasteet seuran toiminnalle

Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta.

Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta. Avustushaku alkaa 
5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020.

Hakemukseen liitetään selvitys mahdollisista samaa tarkoitusta varten 
haetuista ja saaduista avustuksista. Hakijalla on vastuu siitä, että ha-
kemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakemus hylätään, mi-
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käli se saapuu hakuajan jälkeen. Avustusta saa käyttää vain siihen tar-
koitukseen, johon se on myönnetty.

Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätök-
sessä. Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä 
asianmukaisesti. Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään 
päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille 
tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä se-
kä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen 
myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja 
hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuk-
sia. Avustusten myöntämisessä noudatetaan Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019).

Harkinnanvaraista avustusta myönnetään määrärahan puitteissa. Lii-
kuntajaosto tekee päätöksen avustusten jakamisesta joulukuussa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronapandemia on vaikeuttanut merkittävästi helsinkiläisten liikunta-
seurojen toimintaa vuonna 2020.

Helsingin kaupunki on syksyllä joutunut ottamaan liikuntasaleja opetus-
käyttöön, jotta opetus kouluissa on voitu järjestää tilaväljyyden edellyt-
tämällä tavalla turvallisesti. Lisäksi koulujen liikuntasaleja on suljettu 
remonttien vuoksi. Yhteensä 24 koulun liikuntasalia on suljettu vähin-
tään vuoden loppuun saakka. Näistä saleista yhdeksän koulun liikunta-
salia on suljettuna kokonaan ilta- ja vapaa-ajankäytöltä opetuskäytön 
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vuoksi. Remonttien ja kunnostusten vuoksi vähintään vuoden loppuun 
saakka on suljettu yhteensä viisitoista koulun liikuntasalia.

Lisäksi kahdentoista koulun liikuntasalin osalta on käynnistetty selvitys, 
onko niiden käyttö erityisjärjestelyin mahdollista. Erityisjärjestelyt tar-
koittavat, että liikuntasalissa koulupäivän aikana olevat kalusteet pysty-
tään ensimmäisen ilta- ja vapaa-ajankäyttäjän toimesta turvallisesti siir-
tämään syrjään ja viimeisen käyttäjän toimesta takaisin paikalleen.

Kevään koronatilanne aiheutti seuroille toiminnan keskeytymisen ja 
merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Koulujen liikuntasa-
lien sulkeutuminen kohtelee liikuntaseuroja eri puolilla Helsinkiä epäta-
sa-arvoisesti aiheuttaen suurinta haittaa niille seuroille, joiden toiminta 
on paikallista. Kaikkein haasteellisin tilanne on länsi-pohjoisen ja etelä-
keskisen alueella. Esimerkiksi länsi-pohjoisen alueen 26 koulusta kuusi 
on tällä hetkellä suljettu opetuskäyttöön, seitsemän remontin vuoksi ja 
mahdollisuutta kolmen salin käyttöön erityisjärjestelyin selvitetään.

Liikuntapalvelu on etsinyt korvaavia vuoroja auki olevista koulujen lii-
kuntasaleista sekä liikuntapalvelun tiloista erityisesti niille, joiden toi-
minnalle koulujen liikuntasalien sulkeutuminen on aiheuttanut suurinta 
haittaa. Korvaavien vuorojen määrä on kuitenkin paljon pienempi kuin 
tarve on. Lisäksi korvaavia vuoroja paikallista liikuntaharrastusta tar-
joaville seuroille tai tiettyyn lajiin ei välttämättä löydy siltä alueelta, mis-
sä seura toimii.

Liikunnan avustusten määrärahan sisältä kohdennetaan muuttuneessa 
tilanteessa tukea tilanteesta eniten kärsineille seuroille.

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

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan eu-
ron avustuksin. Liikunnan avustuksiin on vuonna 2020 käytettävissä 
yhteensä 8 366 000 euroa. Suuri osa avustusmäärärahasta jaettiin seu-
roille toiminta-avustuksiin ja tilankäyttöavustuksiin, joilla tuetaan seuran 
perustoimintaa (liikuntajaosto 14.5.2020, § 8, 9 ja 10).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 13 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/4
01.10.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Liikunnan avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa 
liikkuu noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta.

Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. 
Avustuksella mahdollistetaan seurojen toimintaa sekä edistetään hel-
sinkiläisten mahdollisuutta harrastaa lähellä kotia.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 21.01.2020 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 10.10.2019 § 15
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§ 27
Liikunnan jäljellä olevan avustusmäärärahan 2020 osittaminen

HEL 2019-010021 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti osittaa liikun-
nan jäljelle jääneen avustusmäärärahan seuraavasti:

Avustusmuoto euroa
Korona-avustus 115 000
Kohdennettu toiminta-avustus liikuntaseuroille koulujen 
liikuntasalien sulkeutumisesta aiheutuneisiin taloudelli-
siin ja toiminnallisiin haasteisiin

230 000

Tapahtuma-avustukset 17 000
Varamääräraha korjauksiin 887
Yhteensä 362 887

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti liikunnan kansalaistoiminnan avustusten sekä ta-
pahtuma-avustusten myöntöperusteista sekä hakuohjeesta vuodelle 
2020 kokouksessaan 10.10.2019, § 15. 

Vuoden 2020 tulosbudjettia koskevassa päätöksessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta osoitti yhteensä 8 366 000 euron määrärahan lii-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 15 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/5
01.10.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

kunnan avustuksiin (17.12.2019, § 199, liite 3 Kuvan avustusmäärära-
hat ja tavoitteet 2020).

Liikuntajaosto päätti 21.1.2020, § 3 avustusmäärärahan osittamisesta 
seuraavaa:

Avustusmuoto euroa
Tilankäyttöavustus 6 126 000
Toiminta-avustus 2 000 000
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus enintään 100 000
Suunnistuskartta-avustus ja starttiavustus enintään 40 000
Tapahtuma-avustus 100 000

1.10.2020 avustusmäärärahasta on käyttämättä yhteensä 362 887 eu-
roa.

Jäljellä oleva avustusmääräraha ositetaan tapahtuma-avustuksiin, lii-
kuntaseurojen korona-avustuksiin ja kohdennettuun toiminta-
avustukseen, joilla tuetaan liikuntaseuroja koulujen liikuntasalien sul-
kemisesta johtuvissa taloudellisissa ja toiminnallisissa haasteissa. 
Avustuksilla pyritään tukemaan seuroja sekä lasten ja nuorten harras-
tamista seuroissa koronapandemian aiheutettua merkittäviä toiminnalli-
sia ja taloudellisia haasteita seuroille sekä taloudellisia haasteita har-
rastavien lasten ja nuorten perheille.

Mikäli avustusmäärärahaa jää käyttämättä, liikuntajohtaja voi päättää 
käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2020 
(liikuntajaosto 21.1.2020, § 5).

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi.

Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, 
toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Kaupungilla on rooli edellytys-
ten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia 
kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten kanssa.

Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedelly-
tyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, 
liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Avustuksin tuetaan toimintaa, jo-
ka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden 
omaa palvelutarjontaa. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä an-
taa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyt-
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täviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, si-
sältöjä 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 §)

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 tilankäyttövuoroihin (tilankäyttöavustus).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 21.01.2020 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 10.10.2019 § 15
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23, 25, 26 ja 27 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 24 §.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 18 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

01.10.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

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

Heidi Ruhala Johanna Sydänmaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.10.2020.


