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Liikuntatilojen tuetun käytön määrärahan osittaminen laitoksille ja 
yhteisöille 2015
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Päätösehdotus

Avustettaville helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja 
erityisryhmille osoitetaan liikuntatilojen käytön tukea säännölliseen 
liikunnan harjoitustoimintaan tuetun käytön muodossa. 
Liikuntalautakunta päättää asettaa kullekin tuetun käytön piirissä 
olevalle laitokselle ja säätiölle enimmäismäärärahan, joka sillä on 
oikeus laskuttaa liikuntavirastolta suoraan avustettavien seurojen 
käytön perusteella.

Tuetun käytön laitokset laskuttavat liikuntavirastolta kuukausittain 
avustettavien seurojen liikuntatiloissa tapahtuneet säännölliset 
harjoitusvuorot lautakunnan 22.1.2015 vahvistaman (§ 16) 
enimmäistuntihinnan mukaisesti. Mikäli tilan tuntivuokra ylittää 
vahvistetun hinnan, maksaa avustettava seura erotuksen. Tuetun 
käytön laitos tai yhteisö laskuttaa kuukausittain avustettavilta seuroilta 
heidän säännöllisistä harjoitusvuoroistaan tuntivuokran, jossa tilan 
perushinnasta on vähennetty tuetun käytön tuki. Tuetun käytön laitos 
päättää itse tilojensa tuntivuokrista. Tilan vuokran sekä tuetun käytön 
tuen tulee olla samasta tilasta sama kaikille avustettaville seuroille.

Määrärahan laitoskohtaisella osituksella lautakunta haluaa varmistaa 
määrärahan riittävyyden. Tuetun käytön laitosten tulee ensisijaisesti 
kohdentaa tuetun käytön määräraha lasten ja nuorten sekä 
erityisryhmien toimintaan.

Lautakunta päättää osittaa liikuntatilojen tuettuun käyttöön varaamansa 
määrärahan "Tuetun käytön ositus vuodelle 2015"-liitteen mukaisesti.

Edelleen lautakunta päättää tuen maksamisen ehtona olevan 
seuraavien käytön seurantaa tarkentavien kriteerien ilmoittamisen 
laskun liitteenä: avustettavan seuran nimi, liikuntalaji, liikuntatila, 
liikuntatilan tuntihinta, säännöllisen harjoitusvuoron päivä ja kellonaika. 
Avustettaville seuroille osoitetuissa laskuissa tulee näkyä säännöllisten 
harjoitusvuorojen ajankohdat ja määrä, tilan perushinta sekä tuetun 
käytön tuen määrää tilaa kohden. Kukin tuetun käytön laitos raportoi 
liikuntavirastolle syksyllä 2015 sekä vuoden lopussa viraston erikseen 
määräämään ajankohtaan mennessä tuetun  käytön piirissä olevat tilat 
ja niiden perushinnat sekä avustettaville liikuntaseuroille ja erityis- ja 
eläkeläisryhmille osoitettujen tuntien ja tuen määrän seuroittain.
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Esittelijän perustelut

Avustettaville helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja 
erityisryhmille osoitetaan liikuntatilojen tuetun käytön määrärahaa 
säännölliseen harjoitustoimintaan tuetun käytön muodossa. 

Liikuntalautakunta päätti liikunnan järjestötoiminnan avustuksiin 
myönnetyn määrärahan 2015 osittamisesta 22.1.2015 kokouksessa (§ 
16). Järjestötoiminnan 6 989 000 euron määrärahasta ositettiin 3 354 
000 euroa liikuntatilojen tuettuun käyttöön. Liikuntalautakunta teki 
samassa kokouksessa myös päätöksen tuetun käytön piiriin kuuluvista 
laitoksista ja yhteisöistä sekä liikuntatilojen tuetun käytön 
jakoperusteista. Tässä kokouksessa liikuntalautakunta osittaa 3 354 
000 euron suuruisen tuetun käytön määrärahan laitoksille ja yhteisöille.

Liikuntavirasto pyysi tuetun käytön laitoksia toimittamaan 23.1.2015 
mennessä tietoja tuetun käytön piirissä olevista tiloistaan, tiloissa 
harjoitetuista liikuntamuodoista sekä avustettaville liikuntaseuroille 
osoitetusta tuntien tarpeesta vuonna 2015.

Tuetun käytön määrärahan osituksessa otettiin huomioon laitosten 
ilmoittama tarve tuetun käytön määrärahalle, seurojen käyttämät tunnit 
ja tilat, tiedossa olevat saneeraukset ja edellisten vuosien tuetun 
käytön toteutuma. Jääurheilun osalta huomioitiin vaikutus clearing-
järjestelmään. Ositettavana tuetussa käytössä oli edellistä vuotta 
372 000 euroa pienempi määräraha.
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