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§ 79
Uimaseura Helsinki ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätök-
seen 8.4.2021, § 7

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Uimaseura Helsinki ry:n oi-
kaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston päätöstä 8.4.2021, § 7 Toiminta-avustukset vuodelle 2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 29.4.2021
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 4.5.2021, Uimaseura Helsinki ry

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

Uimaseura Helsinki ry hakee 29.4.2021 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lä-
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hetetty 14.4.2021 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. 
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan toiminta-
avustusta koskeva päätös, koska Uimaseura Helsinki ry:n mukaan seu-
ran olisi tullut saada noin 28 000 euron suuruinen toiminta-avustus. Pe-
rusteluna oikaisuvaatimukselle Uimaseura Helsinki ry mainitsee vertai-
lun toisen seuran toiminnan laajuuteen sekä tämän seuran toiminta-
avustuksen suuruuden. Lisäksi Uimaseura Helsinki ry vetoaa siihen, et-
tä seuran valmentaja on korkeasti koulutettu ja uimarien kilpaurheilu-
menestys on korkeampi.

Uimaseura Helsinki ry:lle on myönnetty toiminta-avustusta pohjautuen 
seuran antamiin tietoihin aktiiviharrastajamääristä sekä koulutetuista 
valmentajista. Uimaseura Helsinki ry:n toiminta-avustusta on myönnetty 
samoin kriteerein ja laskennallisin periaattein kuin muidenkin seurojen 
toiminta-avustukset. Hakemuksen käsittelyssä ei ole tapahtunut virhet-
tä.

Vuoden 2021 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2021 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2021 toiminta-avustukset 8.4.2021, § 7. Uima-
seura Helsinki ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 3 676 euroa.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. 
Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Mikäli liikuntaseuran aktiiviharrastajamäärä on 
vuoden 2020 aikana vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toi-
minta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei 
tämä kuitenkaan estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2021. 

Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsi-
naisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjes-
töön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikun-
tajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen lii-
kuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä 
liikuntatoimintaa. 

Toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten 
liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan 
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painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden 
valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) 
käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen 
liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoimin-
nan tavoin 80 % painotuksella. 

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jar-
ru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kas-
vun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 
uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista 
toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran 
toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteelli-
sen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtau-
tumisen vuoksi.

Avustusten myöntämisen lähtökohtana on luottamus siihen, että avus-
tuksen hakijat ilmoittavat toimintaansa koskevat tiedot oikein hakemuk-
sessa. Avustuksen hakijat saavat avustuksen hakuun liittyvää neuvon-
taa vuosittaisissa avustusinfotilaisuuksissa ja tarvittaessa myös henki-
lökohtaisesti. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tehdään pistokoeluon-
toisesti avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpidontarkastuksia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 29.4.2021
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 4.5.2021, Uimaseura Helsinki ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.04.2021 § 7


