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Liikuntatilojen tuetun käytön ja vuokra-avustuksen jakoperusteet 
vuodelle 2015

HEL 2015-000335 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää liikuntatilojen tuetun käytön ja vuokra-
avustuksen jakoperusteista sekä enimmäistuntihinnoista vuodelle 2015 
seuraavasti.

Liikuntaseuran sekä eläkeläis- ja erityisryhmän tulee tuetun käytön 
tukea ja vuokra-avustusta saadakseen täyttää liikuntalautakunnan 
13.11.2014 (§190) asettamat avustettavuuden ehdot.

Tuetun käytön jakoperusteet ja enimmäistuntihinnat

Avustettaville helsinkiläisille liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja 
erityisryhmille osoitetaan liikuntatilojen käytön tukea säännölliseen 
liikunnan harjoitustoimintaan tuetun käytön muodossa.

Tuettu käyttö myönnetään koko vuodeksi 2015 liikuntaseuroille ja 
eläkeläis- ja erityisryhmille, jotka ovat olleet avustettavia myös vuonna 
2014.

Uusilla, ensimmäistä kertaa avustusta hakeville liikuntaseuroille, 
eläkeläis- ja erityisryhmille liikuntatilojen tuettu käyttö voidaan myöntää 
alkavaksi 1.9.2015. Mikäli liikuntaseura tai eläkeläis- ja erityisryhmä ei 
ole ollut avustettava vuonna 2014, voidaan liikuntatilojen tuettu käyttö 
samoin myöntää alkavaksi 1.9.2015.

Liikuntatilojen tuettu käyttö koskee seurojen säännöllistä 
harjoitustoimintaa säännöllisillä kausiharjoitusvuoroilla:

Ulkoliikuntapaikoilla ympäri vuoden ja sisäliikuntatiloissa 1.1. – 
31.5.2015 sekä 1.9. – 31.12.2015. Poikkeuksena tästä ovat 
Jääkenttäsäätiön ja Nuorisojääkenttä Oy:n jäähalleissa sekä Helsinki 
Halli Oy:n harjoitushallissa tuetun käytön kaudet, jotka ovat 1.1. – 
18.5.2015 sekä 18.8. – 31.12.2015.

Niille liikuntaseuroille ja erityis- ja eläkeläisryhmille, joiden pääasiallinen 
liikunnan harjoitustoiminta tapahtuu ulkoliikuntapaikoilla (esimerkiksi 
jalkapallo ja jääpallo), voidaan sisäliikuntatilojen tuettu kausivaraus 
myöntää edellä mainittuja kausia lyhempänä. Edellä mainittu 
harjoitustoiminta kuuluu tuetun käytön piiriin säännöllisillä 
kausiharjoitusvuoroilla alle 19-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta. 
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Yksittäisvaraukset tai aikuisten ottelu- ja kilpailutoiminta eivät kuulu 
tuetun käytön piiriin.

Tuettuun käyttöön kuuluvat

Kaupungin hallintokunnat

- Opetusvirasto (peruskoulut, lukiot, ammattikorkeakoulu ja -
oppilaitokset)

- Nuorisoasiainkeskus
- Pelastuslaitos (Haagan Pelastusasema)
- Sosiaalivirasto (Tuorinniemen päiväkoti)

Muut laitokset ja säätiöt

- Jääkenttäsäätiö (Helsingin, Jääherneen, Konalan, Malmin, 
Paloheinän, Salmisaaren ja Vuosaaren jäähallit)

- Lauttasaaren yhteiskoulu (uima- ja liikuntahallit)
- Nuorisojääkenttä (Myllypuoron jäähalli)
- Stadionsäätiön liikuntatilat
- Suomalainen Yhteiskoulu (uima- ja liikuntahalli)
- Tapanilan Urheilutalosäätiö (mukaan lukien Puistolan Tennis- ja 

palloiluhalli oy)
- Urheiluhallit oy (Helsingin, Pasilan, Töölön ja Vuosaaren urheilutalot 

sekä Kontulan, Malmin ja Siltamäen uimahallit sekä Mäkelänrinteen 
uintikeskus)

- Helmi Center (Helmi-liiketalousopisto)
- Validia, Käpylän kuntoutuskeskus Synapsian palloiluhalli, kuntosali 

ja allasosasto
- Näkövammaisten keskusliiton palvelukeskus Iiriksen liikuntatilat
- Helsinki Halli Oy:n harjoitushalli

Tuetun käytön enimmäistuntihinnat

Tuetun käytön laitokset laskuttavat liikuntavirastoa seurojen 
säännöllisiin harjoitusvuoroihin käyttämistä liikuntatiloista lautakunnan 
vahvistaman enimmäistuntihinnan mukaisesti. Mikäli tuntivuokra ylittää 
vahvistetun hinnan, maksaa tilan käyttäjä erotuksen.

Vuodeksi 2015 liikuntatilojen tuettuun käyttöön hyväksyttävät 
enimmäistuntihinnat ovat:
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Liikuntatila v. 2015 v.2014
Liikuntahallit ja salit 23,00 23,00
Jäähallit (aikuisten tunnit) 23,00 23,00
Jäähallit (nuorten tunnit) 42,00 42,00
Uimahallit   
25 m rata 13,00 13,00
50 m rata 16,00 16,00
Opetus- ja lastenaltaat sekä kaksi tai 
useampi rata

 
26,00

 
26,00

Kullekin tuetun käytön kohteelle asetetaan enimmäismääräraha, joka 
sillä on oikeus laskuttaa liikuntavirastolta suoraan avustettavien 
seurojen käytön perusteella. Tarkempi laitoskohtainen määrärahan 
ositus saatetaan liikuntalautakunnan päätettäväksi seuraavassa 
kokouksessa.

Vuokra-avustuksen jakoperusteet ja enimmäistuntihinnat

Avustettaville helsinkiläisille liikuntaseuroille ja erityis-ja 
eläkeläisryhmille osoitetaan säännölliseen harjoitustoimintaan vuokra-
avustustukea pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, 
Vantaa). Vuokra-avustuksen piiriin eivät kuulu maksuttoman käytön ja 
tuetun käytön piiriin kuuluvien liikuntatilojen käyttö. Vuokra-avustusta 
haetaan toiminta-avustuksen yhteydessä erillisellä liitelomakkeella. 
Vuokra-avustuksen määräytymisen perusteena käytetään 
liikuntaseuran tai erityis- ja eläkeläisryhmän liikuntatilojen käytöstä 
maksamia vuokria. 

Sisäliikuntatilojen osalta vuokra-avustuksen piiriin hyväksytään ajalla 
1.1. – 31.5.2014 sekä 1.9. – 31.12.2014 käyttämien liikuntatilojen 
maksetut vuokrat. Jäähallien osalta vuokra-avustuksen piiriin 
hyväksytään ajalla 1.1. – 11.5. sekä 11.8. – 31.12.2014 maksetut 
vuokrat. Ulkoliikuntatilojen osalta vuokra-avustuksen piirissä ovat koko 
kalenterivuoden 2014 aikana käytetyt tilat ja niistä maksetut vuokrat.

Vuokrien avustusprosentti määräytyy tarkoitukseen ositetun 
määrärahan ja hyväksyttävien vuokrakulujen perusteella.

Vuokra-avustukseen hyväksyttävät enimmäistuntihinnat 
liikuntaseurojen ja erityis- ja eläkeläisryhmien käyttämien yksityisten ja 
yhteisöjen liikuntatilojen vuokra-avustukseen 2015 seuraavasti:

Liikuntatila v. 2015 v. 2014
Liikuntahallit ja salit 23,00 23,00
Jäähallit 25,00 25,00
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Uimahallit   
25 metrin rata 13,00 13,00
50 metrin rata 16,00 16,00
Opetus ja lasten altaat sekä kaksi tai 
useampi rata

 
26,00

 
26,00

Golfin, squashin, sulkapallon ja tenniksen harjoitustilavuokrista 
hyväksytään ainoastaan nuorten alle 19-vuotiaiden ohjatuista 
harjoitustuntien vuokrista aiheutuneet kulut edellyttäen, että ryhmässä 
on ollut vähintään 4 harjoittelijaa. Keilailun ohjattujen tuntien 
ratakuluista huomioidaan 25 prosenttia.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 13.11.2014 kokouksessa helsinkiläisten 
liikuntajärjestöjen avustettavuuden yleiset perusteet vuodelle 2015 (§ 
190). Liikuntaseurat ja erityis- ja eläkeläisryhmät hakevat 
avustettavuutta ja avustuksia 27.2.2015 mennessä. Tällä päätöksellä 
tarkennetaan 13.11.2014 tehtyä päätöstä siltä osin, mitä ajanjaksoa 
tuetun käytön tuki ja vuokra-avustus koskevat, mitkä laitokset tuetun 
käytön piiriin kuuluvat sekä vuokra-avustusta ja tuettua käyttöä 
koskevat enimmäistuntihinnat. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine
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