
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2020 1 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
25.08.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

§ 116
Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston 
päätökseen 14.5.2020, § 9

HEL 2020-000321 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin Lawn Tennis ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikun-
tajaoksen päätöstä 14.5.2020, § 9 Liikunnan tilankäyttöavustukset vuo-
delle 2020. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi Helsingin Lawn Tennis ry:lle 
tilankäyttöavustusta 70 452 euroa. Avustuksesta vähennetään 
14.5.2020, § 9 myönnetty 40 775 euron suuruinen tilankäyttöavustus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 2.6.2020, saate
2 Oikaisuvaatimus 2.6.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä todettiin, että tilankäyttöavustuksen 
piiriin ei oltu hyväksytty kaikkia tilankäytön tunteja säännölliseksi ohja-
tuksi toiminnaksi, vaan inhimillisen erehdyksen vuoksi osa tunneista 
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laskettiin kuuluvan jo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan avustuksen 
piiriin. Seuran tekemän selvityksen jälkeen todettiin, että nämä tunnit 
kuuluvat liikuntapalvelun tilankäyttö avustuksen 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. 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.   

Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne jär-
jestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.   

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 käytös-
sä. Olennaisia muutoksia ovat mm. merkittävät muutokset toiminnan 
laajuudessa, seurojen yhteenliittyminen tai jaoston irtaantuminen seu-
rasta, kun muutoksilla on vaikutusta tilankäyttöavustusten piirissä ole-
vien tilojen käyttöön.   

Tilankäyttöavustuslaskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja 
nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 
100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.   

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 17.2.2020 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon.   

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. Päätöse-
sitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja 
edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja 
tuottaa toimintaa.   

Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Lii-
kunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avustet-
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tavien seurojen toiminnassa on mukana noin 62 500 alle 20-vuotiasta 
lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana. 
Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilojen käytön tukeminen on 
heille tärkein tukimuoto. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seuro-
jen liikuntatoimintaa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 2.6.2020, saate
2 Oikaisuvaatimus 2.6.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 14.05.2020 § 9


