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§ 40
Liikunnan laitosavustukset 2021, muut talousarviossa mainitut

HEL 2020-006653 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi muut laitosa-
vustukset, yhteensä 249 000 euroa vuodelle 2021 seuraavasti:

Hakija Avustus 
2020

Haettu 
2021

Avustus 
2021

Helsingin Mailapelikeskus Oy 0 120 000 0
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-
distys ry (ent. Lauttasaaren Yksityis-
koulujen kannatusyhdistys ry), uimahal-
litoiminta

75 000 245 000 84 500

Nuorisojääkenttä Oy 84 000 80 000 80 000
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, 
uimahallitoiminta

75 000 250 000 84 500

Tapanilan Urheilutalosäätiö sr 20 000 100 000 0
Yhteensä 254 000 795 000 249 000

Avustukset myönnettiin sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto 9.12.2020 
kokouksessaan hyväksyy talousarvioon muiden laitosavustusten koko-
naismäärärahan 249 000 euroa esityksen mukaisesti.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle ja Tapanilan Urheilutalosäätiö sr:lle ei 
myönnetä avustusta. Helsingin kaupungin liikunnan ja kulttuurin laito-
savustuksia myönnetään pääsääntöisesti kaupunkikonsernin laitoksille, 
joiden kanssa kaupungilla on erityissuhde. Tällaisen erityissuhteen pii-
rissä olevien toimijoiden tulisi olla ensisijaisesti kaupungin omia toimi-
joita. Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat yhtiöt, säätiöt, 
yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kau-
punkikonsernin laitosten lisäksi liikunnan laitosavustuksin tuetaan uin-
nin ja jääurheilun ylläpitokustannuksiltaan kalliimpia erityisolosuhteita. 
Liikunnan ja kulttuurin laitosavustusten piirissä ei voi olla toimijoita, il-
man sellaisia kriteerejä, jotka erottaisivat ne selkeästi muista vastaavis-
ta toimijoista Helsingissä.

Ohjeet avustuksen saajille
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Avustukset maksetaan 4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukau-
den 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauan-
tai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

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

Avustushakemusten käsittelyssä, avustusten myöntämisessä ja mak-
samisessa sekä avustusten käytön valvonnassa noudatetaan Helsingin 
kaupungin avustusten yleisohjeita.

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avus-
tuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Vuoden 2022 laitosavustuksia haetaan pe 23.4.2021 mennessä kau-
pungin sähköisen asioinnin kautta (asiointi.hel.fi). Laitosavustuksen 
saajien edellytetään Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennus-
tettavuuden parantamiseksi toimittavan avustuksen hakemuksen yh-
teydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän ta-
lousarvion.

Käsittely

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Liikuntajaosto päättää, että Lauttasaaren yhteiskou-
lun kannatusyhdistys ry:n uimahallitoiminnalle myönnetään avustusta 
75 000 euroa, Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön uimahallitoimin-
nalle 79 000 euroa ja Tapanilan Urheilutalosäätiö sr:lle 15 000 euroa. 
Muut laitosavustukset esityksen mukaan.

Heimo Laaksosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

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

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sähköiseen avustusjärjestelmään on saapunut määräaikaan 
24.4.2020 mennessä yhteensä 12 laitosavustushakemusta vuodelle 
2021. Laitosavustuksia ovat hakeneet: Helsinki Stadion Oy, Jääkenttä-
säätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Stadion-säätiö sr, Urheiluhal-
lit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy, Helsingin Mailapelikeskus Oy, Laut-
tasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (ent. Lauttasaaren Yksityis-
koulujen kannatusyhdistys ry), Nuorisojääkenttä Oy, Suomalaisen Yh-
teiskoulun Osakeyhtiö, Tapanilan Urheilutalosäätiö sr ja Urhea-säätiö 
sr. 

Tässä päätöksessä liikuntajaosto päättää valtuuston hyväksymässä ta-
lousarviossa mainittujen muiden laitosavustusten jakamisesta. Nämä 
laitokset ovat: Helsingin Mailapelikeskus Oy, Lauttasaaren yhteiskoulun 
kannatusyhdistys ry (ent. Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdis-
tys ry,) Nuorisojääkenttä Oy, Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö ja 
Tapanilan Urheilutalosäätiö sr. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 Helsingin kaupungin talou-
sarvion 9.12.2020. 

Helsingin Mailapelikeskus Oy sijaitsee Puistolassa ja siellä voi pelata 
mm. tennistä, sulkapalloa, squashia, pingistä sekä harrastaa simulaat-
torigolfia. Yhtiön toimialana on omistaa ja vuokrata tontille rakennetta-
via rakennuksia sekä harjoittaa liikuntaharrastukseen liittyviä palveluja 
sekä harjoittaa hallitsemissaan tiloissa kahvilatoimintaa ja urheilutarvik-
keiden myyntiä ja huoltoa. Helsingin Mailapelikeskus on osa Tapanilan 
Urheilukeskusta. 

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry hakee toiminta-
avustusta uimahallin toimintaan. LYKin uimahalli on avoinna yleisölle ti 
16.30–21, ke 16–21, to 16.30–21, pe 18-21 ja la 7.30–16.30. Uintihin-
nat yleisöuinneissa ovat: aikuiset 6 euroa (10 kerran sarjalippu 55 eu-
roa), opiskelijat 4 euroa (35 euroa), lapset, eläkeläiset, työttömät ja in-
validit 3,5 euroa (30 euroa). Vuonna 2019 uimahallissa oli 9 368 käyn-
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tikertaa ja vuoden 2020 arvioitu käyntikertamäärä on 10 000 käyntiker-
taa. 

Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön uimahalli sijaitsee Etelä-
Haagassa. Uimahalli on auki yleisölle ke, to ja pe klo 16–21 sekä la klo 
9– 16. Uintihinnat yleisöuinneissa ovat: aikuiset 5 euroa (10 kerran sar-
jalippu 45 euroa), lapset 0–6 vuotta maksuton, lapset 7–16 vuotta sekä 
eläkeläiset, opiskelijat, varus-/siviilipalvelusmiehet 2,5 euroa (10 kerran 
sarjalippu 22,50 euroa). Vuonna 2019 uimahallissa oli yhteensä noin 
43 200 käyntikertaa ja vuoden 2020 käyntikertamääräksi on arvioitu 
noin 32 000 sisältäen liikuntaseurojen käytön (vuonna 2018 aikuiset 5 
000, lapset 400 sekä erityisuimakortti- ja sotaveteraaniasiakkaat 400. 
Tämän lisäksi hallia vuokrataan kokonaan uimaseuroille ma klo 17.30–
22, ti klo 16–22 ja su klo 7.45–17 sekä to klo 21–22 ja la klo 7.45–9.)

Lauttasaaren yhteiskoulun uimahalli sekä Suomalaisen Yhteiskoulun 
Osakeyhtiön uimahalli ovat kaupunkilaisille sekä uimaseuratoiminnalle 
tärkeitä, koska ne täydentävät uimahallitarjontaa alueilla, joilla ei sijait-
se kaupungin tai kaupunkikonsernin uimahalleja. Uinti tavoittaa katta-
vasti eri väestöryhmät ja uimahallit ovat aikuisväestön käytetyimpiä si-
säliikuntatiloja. Suomen uimahalleissa kertyy yhteensä noin 29 miljoo-
naa tuntia liikuntaa vuodessa. Erityisesti uimahalleja käytetään kunta-
laisten omatoimiseen vesiliikuntaan. Kansallisen liikuntatutkimuksen 
mukaan uinnin harrastaminen korostuu vähän liikuntaa harrastavien 
toiveissa lajina, jota he haluaisivat harrastaa. Uimahallien käyttöasteen 
arvellaan tutkimusten mukaan vain nousevan tulevaisuudessa. Uima-
hallit kuuluvat kunnan peruspalveluihin. 

Nuorisojääkenttä Oy ylläpitää Myllypuron jäähallia, joka on nuorisohalli 
(prime-time-ajat on varattu lapsille ja nuorille). Nuorisojääkenttä hakee 
toiminta-avustusta jäähallin vesikatteen uusimista varten. Halliyhtiön 
suunnitelmissa oli kattaa pukuhuoneosan katto vuonna 2020 mutta hal-
liyhtiön nykyinen tilanne ei sitä salli (koronaepidemiasta johtuva tilan-
ne). Suunnitelman mukaan vesikate uusittaisiin koko halliin vuosina 
2021 ja 2022.

Uimahalli- ja jäähallitoiminnan erityinen tuen tarve perustuu näiden tilo-
jen suuriin ylläpitokustannuksiin.

Tapanilan Urheilutalosäätiö sr on yksityinen säätiö, jonka toiminnan 
tarkoitus on tarjota liikuntapalveluita. Lisäksi säätiö panostaa mm. nuo-
risotalo- ja kirjastoyhteistyöhön. Tapanilan Urheilukeskuksen kolmessa 
Tapanilan kiinteistössä ja Helsingin Mailapelikeskuksessa on liikuntati-
loja yhteensä 1,5 hehtaaria. Vuositasolla toteutuu n. 1,5 miljoonaa käyt-
tötuntia liikuntaa ja harrastuksia. Tapanilan Urheilutalosäätiö hakee 
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toiminta-avustusta. Vuodelle 2021 suunnitellaan keilahallin pistelasku-
järjestelmän ja kalustuksen uudistamista. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti. 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

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

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 147

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 132

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 26.05.2020 § 13


