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§ 99
Lauttasaaren Kisasiskot ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaos-
ton päätöstä 5.4.2022, § 8

HEL 2022-001199 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Lauttasaaren Kisasiskot ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikun-
tajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toiminta-avustukset vuodel-
le 2022.

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 19.4.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 19.4.2022

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

Lauttasaaren Kisasiskot ry hakee 19.4.2022 saapuneella oikaisuvaati-
muksella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on 
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisel-
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le on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjei-
neen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu-
ta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus 
on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaa-
timus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan Lautta-
saaren Kisasiskot ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustusta koskeva päätös. 
Seura kirjoittaa oikaisupyynnössään: ”Lauttasaaren Kisa-Siskot ry sai 
ainoastaan toiminta-avustusta. Seura teki avustushakemuksen puut-
teellisesti, haimme erehdyksessä vain toiminta-avustusta, vaikka myös 
tilankäyttöavustus olisi pitänyt hakea entisten vuosien malliin.”

Vuoden 2022 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2022 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. Lautta-
saaren Kisasiskot ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 712 euroa.

Liikuntajaosto päätti avustuskriteereistä 2.11.2021, § 22:

 Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy 
laskennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2022 si-
sällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy 
toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti.

 Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yh-
distys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elin-
keinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällais-
ta toimintaa. Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle 
liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalen-
terivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää 
säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 
50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 
alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Aktiiviharrastajaksi 
määritellään henkilö, joka osallistuu seuran ohjattuun säännölliseen 
harjoitustoimintaan vähintään kolmen kuukauden ajanjaksolla vä-
hintään kymmenen kertaa. Toimintaosuuden laskennassa painote-
taan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseuro-
jen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan pai-
notus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa 
huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmen-
taja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä 
laatupainotuksena.

 Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2022 edelleen käytössä 
jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % 
tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on 
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vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen 
aiheuttamista toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä sil-
loin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut 
toiminnan rakenteellisen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai 
jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.

 Koronapandemian vaikutettua eri tavoin seurojen toimintaan, seura 
sai itse päättää, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huo-
mioon vuoden 2020 avustuskäsittelyssä hyväksytyt vuoden 2019 ti-
lankäyttötunnit vai vuoden 2021 tilojenkäyttö.

 Seuran tuli avustushakemuksessa hakea tilankäyttö osuutta ja il-
moittaa, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huomioon 
vuoden 2020 avustushakemuksen tiedot vai vuoden 2021 säännöl-
lisen ohjatun harjoitustoiminnan tilankäyttö. Mikäli avustuslasken-
nassa otetaan huomioon vuoden 2021 tilankäytön tiedot, tulee seu-
ran ilmoittaa ne tilankäyttöliitteellä (excel). Mikäli avustuslaskennas-
sa otetaan huomioon vuoden 2020 tiedot, ei seuran tarvitse ilmoit-
taa tilankäytön tietoja excel-tilankäyttöliitteessä.

Lauttasaaren Kisa-siskot ry ei hakenut tilankäyttöosuutta.

Liikuntapalvelukokonaisuus järjesti seuroille kaksi infotilaisuutta avus-
tusten hakuun liittyen 10.1.2022 ja 18.1.2022, lisäksi avustuksista on 
tiedotettu www-sivuilla, hakuohje ja hakemuksen täyttöohjeet tarvittavi-
ne liitteineen löytyvät liikunnan avustukset -sivuilta.

Avustuksen hakija vastaa avustushakemuksessa antamistaan tiedois-
ta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.4.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 19.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 05.04.2022 § 8


