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§ 100
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaos-
ton päätökseen 5.4.2022, § 8

HEL 2022-006106 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin Taitoluisteluaka-
temia ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toi-
minta-avustukset vuodelle 2022 ja myönsi toiminta-avustuksen tilan-
käyttöosuuteen lisätukea 2 930 euroa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry hakee 28.4.2022 lähettämässään oi-
kaisuvaatimuksessa oikaisua toiminta-avustuksen tilankäytön osuu-
teen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
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doksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote 
kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määrä-
ajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonai-
suudessaan on liitteenä.

Liikuntajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. 
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 
28 549 euroa, josta laskennallinen tilankäytön osuus oli 22 332 euroa.

Liikuntajaosto päätti toiminta-avustuksen kriteereistä 2.11.2021, § 22. 
Liikuntaseurojen toiminta-avustus on yleisavustusluonteinen ja harkin-
nanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Vuonna 
2022 toiminta-avustukseen on sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myön-
nettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien 
mukaisesti. Tilankäytön osuus perustuu säännöllisen ohjatun liikunta-
toiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Tilankäy-
tössä huomioidaan ainoastaan yhdistyksen pääkaupunkiseudun liikun-
tatiloissa järjestämät säännölliset ohjatut harjoitustunnit, joissa on vä-
hintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Säännölliseksi 
liikuntatoiminnaksi katsotaan toiminta, joka on toteutettu seuran liikun-
taryhmälle yhtäjaksoisesti vähintään 10 kertaa vähintään 3 kuukauden 
ajan. Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta 
tässä avustusmuodossa, eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksessa.

Hakijoiden tuli avustushakemuksella ilmoittaa, otetaanko heidän tilan-
käytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustushake-
muksen tiedot vai vuoden 2021 säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan 
tilankäyttö. Mikäli hakija toivoi avustuslaskennassa huomioitavan vuo-
den 2021 tilankäytön tiedot, sen tuli ilmoittaa nämä tiedot erillisellä ti-
lankäyttöliitteellä (excel). 

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry toivoi, että laskennassa huomioidaan 
heidän osaltaan vuoden 2021 säännöllinen ohjattu toiminta. Seura toi-
mitti hakemuksen yhteydessä pakollisen tilankäyttöliitteen (excel). 
Säännölliset harjoitusvuorot oli excel-liitteessä kirjattu osittain eri riveil-
le, minkä takia käsittelijä oli katsonut niiden olevan osittain yksittäisiä 
vuoroja, joihin avustusta ei voida myöntää. Kyseessä oli kuitenkin 
säännöllisen toiminnan vuoroja, joita tuetaan toiminta-avustuksen tilan-
käyttöosuudella.

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 5.4.2022 § 8

- liite: Liikunnan toiminta-avustukset 2022

Esittelijä
liikuntajohtaja

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/KUVA_2022-04-05_Lija_2_Pk/1C7DCB4B-3DB9-CF22-8B37-801C4E800005/Liikunnan_toiminta-avustukset_vuodelle_2022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/KUVA_2022-04-05_Lija_2_Pk/F8EE1622-481C-C044-82C6-7FC04AC00009/Liite.pdf
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

.


