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Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien 
kaupunginhallituksen päättämien avustusten ja tukien 
myöntämisperiaatteita ja asukastalojen hallinnon järjestelyä
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Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon koskien 
kaupunginhallituksen päättämien avustusten ja tukien 
myöntämisperiaatteita ja asukastalojen hallinnon järjestelyä:

Liikuntalautakunta pitää kaupungin asukkaiden yhteisöllisyyden ja 
vapaan kansalaistoiminnan edistämistä tärkeänä. 

Liikuntatoimi avustaa vuosittain noin 400 helsinkiläisiä liikunta- ja 
urheiluseuraa lähes seitsemällä miljoonalla eurolla. Tästä noin viisi 
miljoonaa euroa osoitetaan liikunta- ja urheiluseurojen tilojen käytön 
tukemiseen. Lisäksi avustuskelpoisilla liikunta- ja urheiluseuroilla on 
mahdollisuus käyttää liikuntaviraston tiloja ja ulkokenttiä maksutta 
säännölliseen kausiharjoittelutoimintaan. Liikunta- ja urheiluseuroille 
tehdyn kyselyn mukaan juuri liikuntaharrastuksen olosuhteiden käytön 
avustaminen koetaan liikuntatoimen tukimuodoista merkittävimpänä. 

Kaupungin liikuntapaikat ovat keskeisiä ja helposti saavutettavia 
kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollisuus harrastaa 
omatoimista tai ohjattua liikuntaa. Varsinaisten liikuntatilojen lisäksi 
liikuntapaikoilla on myös esimerkiksi kokoustiloja, jotka ovat 
kaupunkilaisten käytettävissä. Kaupunki ylläpitää yli 1 500 
liikuntapaikkaa. Näistä liikuntavirasto hoitaa yli 500 liikuntapaikkaa ja 
kaupunkikonsernin muut yhteisöt hoitavat lähes 1 000 liikuntapaikkaa, 
esimerkiksi opetustoimella on noin 350 liikuntapaikkaa. 

Liikuntavirasto osallistuu opetusviraston johtamaan koulutilojen käytön 
tehostamiseen tähtäävään hankkeeseen. Hankkeen yhtenä 
tarkoituksena on lisätä liikuntaviraston roolia liikuntatilojen 
varaustoiminnassa. Hankkeessa kokeillaan 11 pilottikoulun kanssa sitä, 
että näiden koulujen liikuntatilat ovat varattavissa liikuntaviraston kautta 
opetusviraston sijasta. Tarkoituksena on saada kokeilusta riittävästi 
kokemuksia, jotta kaupungin kaikkien liikuntatilojen ja niihin liittyvien 
oheistilojen varaustoimintaa voidaan keskittää yhteen paikkaan ja näin 
ollen helpottaa kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien yhteisöjen 
asiointia. 

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kaupunginhallituksen 
päättämien avustusten ja tukien myöntämisperiaatteita ja asukastalojen 
hallinnon järjestelyä koskien niiltä hallintokunnilta, joiden kanssa 
kaupungin nykyisin hallinnoimilla asukastaloilla on toiminnallinen 
kumppanuus. 

Liikuntaviraston edustaja on osallistunut Asukasosallisuuden 
avustuskriteeristö -työryhmän toimintaan. Työryhmän tehtävänä oli 
laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja 
kaupunginosaseuroille. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia 
menettelytapa ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin 
hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen 
operoitaviksi.
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