Kauniaisten liikunta-avustusselvitys
Helena Pirvola-Nykänen/2014

SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO
KÄSITTEET
1. VÄLILLINEN TUKI

3
3
4

1.1 LIIKUNTATILAKUSTANNUKSET

4

1.2 LIIKUNTATILOJEN PERUSTIEDOT

4

1.3 LIIKUNTATILOJEN HENKILÖSTÖMENOT

5

1.4 LIIKUNTATILOJEN TILAKUSTANNUKSET

6

1.5 LIIKUNTATILOJEN HENKILÖSTÖMENOT JA TILAKUSTANNUKSET
YHTEENLASKETTUNA ( = KOKONAISKUSTANNUKSET)

7

1.6 LIIKUNTATILOJEN KOKONAISKUSTANNUKSET /TUNTI

8

1.7 LIIKUNTATILOJEN TOIMINTATUOTOT

9

1.8 LIIKUNTATILOJEN TOIMINTAKATE

10

1.9 LIIKUNTATILOJEN SUBVENTIO

10

2. VÄLITÖN TUKI

13

2.1 LIIKUNTAYHDISTYSTIEDOT

13

2.2 LIIKUNTAYHDISTYSTEN NETTOTUKI

14

3. INVESTOINNIT

15

4. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

17

5. LÄHTEET JA MATERIAALI

18

2

JOHDANTO
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.09.2013 § 237 päättänyt pyytää liikuntalautakunnalta
selvitystä Kauniaisten liikuntayhdistysten kaupungilta saamasta tuesta ja tukimuodoista.
Oheisessa liikuntapalveluiden laatimassa selvityksessä on tarkasteltu Kauniaisissa toimivia
liikuntayhdistyksiä mahdollisimman laajasti. Tarkastelun kohteena oli yhdeksän (9) suurinta
liikuntayhdistystä jotka kattavat pääosan Kauniaislaisille tuottamista liikuntaseurapalveluista.
Selvityksessä on tarkasteltu liikunnan eri tukimuotojen, (tilavuokrasubventiot, avustukset ja
kaupungin ylläpitämien liikuntaan kohdistuvien kiinteistöjen käyttökustannukset), sekä
liikuntapaikkoihin ja liikuntalajeihin kohdistuneet investoinnit vuosilta 2004-2014/per 24.6.2014.
Selvityksen tavoitteena on tarkastella liikuntaan kohdistuvien tukimuotojen kokonaiskustannuksia
suhteessa liikuntatilojen käyttäjiin ja edelleen jatkossa yhdenmukaistaa ja uudistaa liikuntaavustusjärjestelmää.
Selvityksen aineisto on koostunut tilinpäätöstiedoista vuosilta 2011–2014, liikuntapaikkoihin
kohdistuvista
investoinneista
vuosilta
2004–2014/per
24.6.2014,
liikuntayhdistysten
vuosiavustushakemuksista vuodelle 2014 ja liikuntapalveluiden toimintakertomuksista.

KÄSITTEET
(Liikunnan kehittämiskeskus 2003, Puronaho)
Välillinen liikuntatuki
Välillisellä tuella tarkoitetaan kunnan liikuntamenoja, jotka kohdentuvat
liikuntatoimintaan. Yleisimmin tällainen tuki on liikuntapaikkojen ylläpitämistä.

välillisesti

Välitön liikuntatuki
Välittömällä tuella tarkoitetaan suoraa rahallista avustusta, joka myönnetään liikuntayhdistyksille
vuosittain valtuuston hyväksymän määrärahan, ja liikuntalautakunnan hyväksymien perusteiden ja
kriteerien perusteella. Selvityksessä on huomioitu myös mahdolliset muiden toimialojen kuin
liikuntapalveluiden myöntämät avustukset.
Kokonaisseuratuki
Kokonaisseuratuella tarkoitetaan välillisen ja välittömän seuratuen määrää. Liikuntayhdistysten
kokonaisseuratuen määrä saadaan laskemalla yhteen liikuntayhdistykselle osoitettu välillinen ja
välitön tuki.
Nettotuki
Liikuntaseurojen nettotuella tarkoitetaan määrää joka saadaan vähentämällä kokonaisseuratuen
määrästä liikuntapaikkojen käytöstä perittävät maksut.
Liikunta kunnallisena peruspalveluna
Valtion ja kuntien liikuntaan liittyvät tehtävät on tarkemmin määritelty liikuntalaissa.
Liikuntalain 2§:n 1 momentin mukaan valtion ja kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle.
Saman pykälän 3 momentissa määritellään yksityiskohtaisemmin kuntien toimintavelvoite liikunnan
edistämiseksi. ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista
yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät.”
Liikuntapalvelut ovat kunnan hyvinvointipalveluja, ja niiden tarjoaminen tasapuolisesti kuntalaisille
on kunnan toimialaan kuuluva tehtävä.
Liikuntalain uudistamista valmisteleva työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa uudesta liikuntalaista
ministeriölle maaliskuussa 2014. Ehdotuksen mukaan uuden lain on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2015 alussa.
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1. VÄLILLINEN TUKI
1.1 LIIKUNTATILAKUSTANNUKSET
Kauniainen tukee liikuntayhdistyksiä välillisesti myöntämällä käyttökustannuksia edullisempia
liikuntapaikkojen käyttövuoroja
Tämän selvityksen kohteena on ollut Kauniaisten omistamat ja liikuntapalveluiden hallinnoimat
liikuntayhdistysten käytössä olevat liikuntatilat. Selvityksen kohteena olevista liikuntatiloista on
kerätty tiedot alla olevan taulukon jaottelun mukaan: Perustiedot, henkilöstömenot,
tilakustannustiedot ja toimintatuotot. Vastaavaa jaottelua on käytetty muissakin kunnissa
liikuntatilakustannusten selvittämiseksi. Liikuntatilakustannusten aineisto on koostunut vuosien
2011–2013 tilinpäätösluvuista, liikuntayhdistysten laskutustiedoista ja liikuntapalveluiden
toimintakertomuksista vuosilta 2011–2013.
Liikuntatilakustannusten jaottelu

PERUSTIEDOT

HENKILÖSTÖMENOT

TILAKUSTANNUKSET

TOIMINTATUOTOT

Käyntikerrat

Palkat ja sivukulut

Palvelujen ostot

Myyntituotot

Käyttöaste
Käyttötunnit /vuosi
Valvotut aukiolotunnit/vuosi
Valvotut
aukiolotunnit/viikko
Henkilötyövuodet
Tilan
pääkäyttäjät/liikuntayhdistys

Aineet, tarvikkeet
tavarat
Muut toimintakulut
Sisäiset
siivouspalvelukulut
Sisäiset vuokrakulut

ja

Maksutuotot
(pääsymaksut)
Vuokratuotot/Tilojen
käyttökorvaukset
Sisäiset
tilojen
käyttökorvaustuotot

Sisäiset
kuljetuspalvelukulut
Muut
ylläpitokustannukset

Selvitys perustuu yllä esitettyihin kohdekohtaisesti kerättyihin tietoihin ja näiden osalta laskettuihin
tunnuslukuihin. Kustannusten jaottelu perustuu kaupungin käytössä olevaan toimialojen menolajija tuloslaskelmakaavaan. Liikuntapaikkojen investointikustannusten yhteenveto vuosilta 2004–
2014/per 24.6.2014 esitetään erillisessä taulukossa selvityksen kohdassa 4 s.11.
Pujottelurinne, ulkotenniskentät ja toukokuussa 2014 valmistunut keskus-urheilukenttä (tekonurmi)
ovat liikuntayhdistysten käytössä ainoastaan osan vuotta. Tämä ja liikuntapaikkojen poikkeavat
aukioloajat on huomioitu tunnuslukujen laskennassa.

1.2 LIIKUNTATILOJEN PERUSTIEDOT
Alla oleva taulukko kuvaa liikuntatilojen aukiolotunteja, liikuntayhdistysten liikuntatilojen käyttöä ja
liikuntatilojen henkilötyövuosia (kaupungin henkilökunta). Liikuntatilojen käyttöaste on laskettu
aukioloaikojen, liikuntayhdistysten käyttötuntien, ja oletuksena 24/7 mukaan, johtuen liikuntatilojen
aukioloaikojen vaihtelusta (kesä/talvilajit). Todettakoon, että liikuntatilojen käyttöaste ma-pe 17–
23.30 ja la-su on lähes 100 % liikuntayhdistyksille myönnetyistä käyttövuoroista. Päivisin 8-16
välillä liikuntatilojen pääkäyttäjinä ovat koulut ja päiväkodit.
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TILA

AUKIOLOT
UNNIT
VUODESS
A
(HLÖ.KUN
TA
PAIKALLA
).

AUKIOLOT
UNNIT
VIIKOSSA
(HLÖ.KUN
TA
PAIKALLA
)

LIIK.YHDIS
-TYKSEN
KÄYTTÖTUNNIT/V.

JÄÄHALLI *1)

5221

114

3740

UIMAHALLI *2)

4096

91

PALLOHALLI *3)

3791

PUJOTTELURIN
NE
*4)

KÄYTTÖASTE
% 24/7
(liik.yhdist
yk-set)

KÄYTTÖASTE %/
AUKIOLO
HLÖ.KUNT
A
PAIKALLA

HENKILÖTYÖVUODE
T/
KAUNIAIST
EN
KAUPUNKI

43%

72%

3,0

836

9%

20%

8,0

99

4589

52%

61%

1,8

848

53

848

32%

100%

240h/v.

ULKOTENNISKENTÄT *5)

1587

83-99

1000

63%

48%

160h/v

LÄMMITETTÄVÄ
TEKONURMIK.
*6)

5791

114

1810

31%

156h/v

21%

*1) Jäähallin laskennassa huomioitu kesätauko 5 viikkoa /2013
Tilan käyttäjinä GrIFK-jääkiekko ja Kauniaisten Taitoluisteluklubi
,
*2) Uimahallin käyttötuntien ja käyttöasteen laskennassa uimaseuran (Simmis Grani) käyttämät tunnit/2013.
Uimahallin henkilötyövuosissa ei ole mukana koulujen uinninopettajan osuutta(1 henkilötyövuosi)
*3) Pallohallin käyttötuntien laskennassa Grankulla Gymnastikförening, GrIFK salibandy ja GrIFK-käsipallo.
Pallohallin osalta kohdassa ” käyttöaste % hlö.kunta paikalla” on huomioitu kahden liikuntasalin käyttö
samanaikaisesti.
*4) Aukioloaikojen ja käyttöasteen laskennassa huomioitu: Rinne auki 16 h/vkoa hiihtokaudella 2012-2013.
Tilan/alueen käyttäjä GrIFK-Alpine.
*5) Aukioloaikojen laskennassa huomioitu ulkotenniskenttien aukioloajat ajalla 1.5.-31.8.2013. Tilan
pääkäyttäjä Grani Tennis.
*6)Aukioloaikojen ja käyttötuntien laskennassa
yhteenlaskettuna. Tilan pääkäyttäjä GrIFK-jalkapallo.

huomioitu

talvikausi

(lämmitetty)

ja

kesäkausi

1.3 LIIKUNTATILOJEN HENKILÖSTÖMENOT
Henkilöstömenot kattavat ao. liikuntatilan toiminnasta ja ylläpidosta vastaavan kaupungin
henkilöstön kustannukset sivukuluineen v.2013. Kaupunki hoitaa ja vastaa pääsääntöisesti
liikuntatilojen hoidosta. Poikkeuksena pujottelurinne ja ulkotenniskentät joiden operatiivisesta
toiminnasta vastaavat yhdistykset. GrIFK-Alpine (pujottelurinne) ja Grani Tennis (ulkotenniskentät).
Nämä yhdistysten omat ylläpitomenot eivät sisälly selvitykseen.
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Liikuntalautakunnan tilinpäätöksessä liikuntatilojen henkilökunnan henkilöstömenot on jaettu
kolmelle kustannuspaikalle. Tässä selvityksessä henkilöstömenot on kohdistettu ao. liikuntatilaan
laskemalla liikuntatilojen ylläpitoon käytetyt työtunnit erikseen jokaisen liikuntatilan kohdalla. Alla
oleva taulukko kuvaa henkilöstömenojen jakautumista eri liikuntatiloille € ja % osuutta liikuntatilojen
ylläpidon henkilöstömenojen kokonaiskustannuksista.
TILA

HENKILÖSTÖMENOT/V.
€

UIMAHALLI

334.500

61 %

JÄÄHALLI *)

129.300

23 %

PALLOHALLI

68.900

%

12,5 %

LÄMMITETTÄVÄ
TEKONURMIK.

9.900

2%

PUJOTTELURINNE

5.100

1%

ULKOTENNISKENTÄT

3.400

0,5 %

YHTEENSÄ

551.100

100 %

*) Uimahallin henkilöstömenot ovat selvästi muita liikuntatiloja suuremmat. Uimahallilla on pääsääntöisesti 3
henkilöä työvuorossa hallin aukioloaikana.

1.4 LIIKUNTATILOJEN TILAKUSTANNUKSET
Tilakustannukset sisältävät tilojen ylläpitoon ja hallintaan liittyvät kustannukset. Palvelujen ostot
sisältävät mm. rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelukustannukset joita ei
lasketa investointihankkeisiin, sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannukset. Aineet ja
tarvikkeet sisältävät mm. sähkön, lämmityksen, kaluston, rakennusmateriaalin sekä poltto-ja
voiteluaineiden kustannukset.
Muut toimintakulut sisältävät mm. koneiden ja laitteiden sekä mahdollisten muiden rakenteiden
vuokramenot. Sisäiset kuljetuspalvelukulut sisältävät liikuntapalveluiden käytössä olevien
ajoneuvojen sisäisen vuokrakustannuksen. Alla oleva taulukko kuvaa liikuntatiloihin kohdistettuja
tilakustannuksia v.2013. (%-osuus pyöristetty lähimpään tasalukuun)
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TILA

TILAKUSTANNUKSET
/2013 €

% OSUUS

UIMAHALLI

398.400

32

JÄÄHALLI

369.400

30

PALLOHALLI

322.000

26

LÄMMITETTÄVÄ
TEKONURMIK.

86.900

7

PUJOTTELURINNE

64.000

5

ULKOTENNISKENTÄT

4.100

0,3

YHTEENSÄ

1.244.800 €

100 %

Tilakustannukset ovat selvästi korkeampia liikuntatiloissa jotka ovat käytössä ympäri vuoden.

1.5 LIIKUNTATILOJEN HENKILÖSTÖMENOT JA TILAKUSTANNUKSET
YHTEENLASKETTUNA ( = KOKONAISKUSTANNUKSET)
TILA

HENKILÖSTÖ-JA
TILAKUSTANNUKS
ET YHTEENSÄ €
/2013

%
OSUUS

UIMAHALLI

732.900

41

JÄÄHALLI

498.700

27,5

PALLOHALLI

390.900

22

LÄMMITETTÄVÄ
TEKONURMIK.

96.800

5

PUJOTTELURINNE *1)

69.100

4

ULKOTENNISKENTÄT *2)

7.500

0,5

YHTEENSÄ

1.795.900

-

100 %
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*1) Alpine, joka käyttää rinnettä aukioloaikoina vastaa myös merkittävästä ylläpitokustannuksesta
*2) GT vastaa kesäkaudella ulkotenniskenttien valvonnasta ja pelituntien varauksista.

1.6 LIIKUNTATILOJEN KOKONAISKUSTANNUKSET /TUNTI
Alla olevassa taulukossa on kuvattu liikuntatilojen kokonaiskustannus € /aukiolotunti (henkilökunta
paikalla), kokonaiskustannus €/h toteutuneiden liikuntayhdistysten käyttötuntien mukaan sekä
kokonaiskustannus €/h mikäli kohde olisi avoinna ympäri vuoden 24/7.
Käytännössä aukiolo ympäri vuoden on mahdotonta pujottelurinteen ja ulkotennis-kenttien osalta.
Kaupunki voi käyttää kaikkia liikuntatiloja omaan käyttöön myös aukioloaikojen ulkopuolella,
TILA

KOKONAISKUSTA
N-NUS
€/h
AUKIOLOTUNTIEN MUKAAN
(HENKILÖKUNTA
PAIKALLA)

KOKONAISKUSTANUS
€
/h
TOTEUTUNEIDEN
KÄYTTÖTUNTIEN
MUKAAN

KOKONAISKUSTANNUS
€/h 24/7

UIMAHALLI
*1)

178

(KOKONISKUSTAN./
KÄYNTIKERTA) 6€

84

JÄÄHALLI

116

132

57

PALLOHALLI

103

85

45

PUJOTTELU
-RINNE *2)

81

81

8

53

11

7,50€/h ->
1 kenttä2,5€/h

0,85€/h ->1kenttä 0,30€/h

236

12

LÄMMITETT
Ä-VÄ
TEKONURMIKENTTÄ

17

ULKOTENNISKENTÄT
(3
pelikenttää)

5€/h->
1,70€/h

KESKUSUR
HEILUKENT
TÄ *3)

tunnusluku
vertailu
kelpoinen 34

1kenttä

ei

*1) Uimahallin kohdalla kustannus € /h on laskettu poikkeuksellisesti / käyntikerta johtuen uimaseuran ja
uintiasiakkaiden samanaikaisesta tilankäytöstä. Uimahallilla maksut vaihtelevat käyttäjäkohtaisesti ja
laskennassa on käytetty kertalipun keskiarvohintaa 3,25€/krt. (Muuten yhdistyksen tuntihinta olisi 877€/h)
*2) Pujottelurinteen kohdalla laskennassa on mukana koko rinnealue (hissi,huoltorakennus,pumppaamo).
Rinne avoinna ainoastaan GrIFK Alpinen henkilökunnan ollessa paikalla.
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*3) Laskennassa pohjatietona alustava TA 2015 /431 käyttötuntia

1.7 LIIKUNTATILOJEN TOIMINTATUOTOT
Liikuntatilojen toimintatuotot muodostuvat liikuntalautakunnan päättämistä, käyttäjien maksamista
tilavuokrista, tilojen käyttökorvauksista, ja myyntituotoista.
Liikuntalautakunta vahvistaa vuosittain liikuntapalveluiden hallinnassa olevien liikuntapaikkojen
käytöstä perittävät käyttövuoromaksut ja sisäänpääsymaksut.
Maksut löytyvät www.kauniainen.fi/liikuntamaksut
Kaupungilla on seuraavat liikuntayhdistysten ja kaupungin välillä solmitut sopimukset, joissa
määritellään
liikuntayhdistysten
liikuntatilojen/paikkojen
käytöstä
perittävät
käyttömaksut/tilakorvaukset:
 Sopimus Kauniaisten kaupungin omistamien ulkotenniskenttien luovuttamisesta Grani
Tenniksen käyttöön kesäkaudella (voimassa)


Sopimus maa-alueen vuokrasta Ymmerstassa /Grani Tennis



Pujottelurinteen käyttöoikeuden luovuttaminen GrIFK-Alpine.r.y:lle (valmistelussa)



Sopimus lämmitettävän tekonurmikentän käytöstä /GrIFK jalkapallo (voimassa)



Sopimus monitoimitilan (VSS palloiluhalli) vuokraamisesta /Grankulla Gymnastikförening
(voim.toimikausi 2013- 5/2014)



Hyresavtal för motionslokal/GrIFK-Handboll



Hyresavtal för motionslokal/GrIFK-innebandy (voim.20.6.2014 asti)



Sopimus liikuntatilan vuokraamisesta /GrIFK-Ishockey (voim.19.6.2014 asti))



Sopimus liikuntatilan vuokraamisesta/Kauniaisten Taitoluisteluklubi (voim. 20.6.2014 asti)



Sopimus uimahallin ratavuorojen käytöstä /Simmis Grani.

Ostopalvelusopimukset
Liikuntayhdistyksiltä ostettavat ostopalvelut ovat yksi yleisesti liikuntapalveluiden käyttämistä
vaihtoehtoisista palvelutuotantotavoista. Yleisesti tunnetuin liikuntayhdistysten järjestämä
ostopalvelumuoto on koululaisten liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankinta liikuntayhdistykseltä.
Kauniaisissa ostopalvelujen hankinta liikuntayhdistyksiltä on vähäistä. Kauniaisten kaupungilla
(suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatus-lautakunta) ja Grani Tenniksellä on sopimus
iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuodeksi 2013-2014 (24 lapsipaikkaa).
Alla oleva taulukko kuvaa liikuntatilojen toimintatuottoja liikuntayhdistyksiltä kaupungille v.2013.
TILA

TOIMINTATUOTOT
YHTEENSÄ /2013
€

UIMAHALLI *1)

194.400

JÄÄHALLI

101.700

9

LÄMMITETTÄVÄ
TEKONURMIK.

45.800

PALLOHALLI

30.100

ULKOTENNISKENTÄT *3)

800

PUJOTTELURINNE *2)

0

*1) sis.myös uimahallin sisäänpääsmaksutuotot,uimaseuran osuus 15.500€
*2) vanhan rinnekoneen myyntituloa 23.000€ /2013 ei ole huomioitu
toimintatuottojen laskennassa.(=yksittäinen kertaluonteinen tulo)
Sopimus pujottelurinteen maa-alueen vuokraamisestaGrIFK Alpinen ja kaupungin välillä on valmisteilla.
*3) GT/koulul.iltap.toiminta.ostopalvelu ei ole laskennassa mukana

1.8 LIIKUNTATILOJEN TOIMINTAKATE
Edellä esitettyjen kustannus-ja tulotietojen perusteella on laskettu liikuntatilojen toimintakate.
Kaikkien liikuntatilojen osalta toimintakate on negatiivinen. Alla oleva taulukko kuvaa
toimintakatetta liikuntatiloittain.
TILA

TOIMINTAKATE 2013
€

UIMAHALLI

-538.500

JÄÄHALLI

-397.000

PALLOHALLI

-360.800

PUJOTTELURINNE *1)

-69.100

LÄMMIT.TEKONURMIKE
NTTÄ

-51.000

ULKOTENNISKENTÄT

-6.700

*1) vanhan rinnekoneen myyntituloa ei ole huomioitu toimintakatteen laskennassa.
(= yksittäinen kertaluonteinen tulo) Borde detta listas i samband med investeringarna?
Gamla maskinen har skaffats före 2004. Investeringar har räknats 2004-2014/per 26.4.2014

1.9 LIIKUNTATILOJEN SUBVENTIO
Kaupunki subventoi liikuntapaikkojen käyttöä kaupungin strategiassa määriteltyjen painopisteiden
mukaisesti. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen käytöstä perittävät käyttömaksut ovat voimakkaasti
subventoituja.
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Alla oleva taulukko kuvaa liikuntayhdistysten subventiota/ käyttötunti €, sekä tilan käyttäjien
kokonaissubventiota € käyttötunnit yhteenlaskettuna v.2013. Huomioikaa että laskennassa Alpinen
ja Grani Tenniksen omat ylläpitomenot ei ole huomioitu.
Laskennassa ei ole huomioitu GrIFK Alpinen ja Grani Tenniksen osalta yhdistyksille toiminnasta
aiheutuneita ylläpitokustannuksia.

TILA

SUBVENTIO/
YHDISTYKSEN
KÄYTTÖTUNTI €

KOKONAIS SUBVENTIO € /2013
(LIIKUNTAYHDISTYSTEN
KÄYTTÖTUNNIT YHTEENLASKETTUNA
MUKAAN)

KESKUSURHEILUKENT
TÄ
*5)

206 (87%)

GrIFK –Fotboll 88.800

UIMAHALLI
*2)

159,50 (89%)

*2) Simmis Grani 133.300

JÄÄHALLI
*1)

102 / (77%)

GrIFK-Ishockey
Kauniaisten
96.900

81 (100%)

GrIFK Alpine 68.700

80 -GGF (94%)
78,50- GrIFK käsipallo ja
salibndy (92%)

Grankulla
Gymnastikförening
78.500
GrIFK-Handboll
145.000 *3)
GrIFK-innebandy
138.200 *3)

PUJOTTELU
-RINNE

PALLOHALL
I *3)

LÄMMITETT
Ä-VÄ
TEKONURMIKENTTÄ
ULKOTENNISKENTÄT
*4)
(3
pelikenttää)

225.700
Taitoluisteluklubi

28 (53%)

GrIFK-Fotboll

50.700

6.70 (89%) (3kenttää)

Grani Tennis 6.700

*1) Laskennassa käytetty Kauniaislaisten liikuntaseurojen jään keskimyyntituntihintaa 30€/h
*2) Subventio ei ole laskettavissa tasavertaisesti johtuen kuntalaisten ja uimaseuran samanaikaisesta
allastilan käytöstä.
*3) Juniorit 5€/h, aikuiset 15€/h - laskennassa käytetty KA suhteessa käyttäjien tuntiin = 6,50€/h
*4) Pelitunteja 1.000/2013 (GT) - tunnusluku 3 pelikentän osalta
*5) Subventioluvut laskettu kenttä tekonurmipinnoitteena (arvio TA /2015)

11

LIIKUNTAYHDISTYSTEN VÄLILLINEN TUKI -YHTEENVETO € JA % OSUUS LIIKUNTAYHDISTYSTEN
VÄLILLISEN TUEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
LIIKUNTAYHDISTYS
GrIFK-jääkiekko
GrIFK -Handboll
GrIFK -Fotboll
GrIFK-Innebandy
Simmis Grani
Kauniaisten Taitoluisteluklubi
Grankulla Gymnastikförening
GrIFK-Alpine
Grani Tennis
YHTEENSÄ

VÄLILLINEN TUKI
YHT.
225.700
145.000
139.500
138.200
133.300
96.900
78.500
68.700
6.700
1.032.500

osuus
%
21
14
14
13
13
9
8
7
1
100 %
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2. VÄLITÖN TUKI
Liikuntalautakunta myöntää vuosittain liikuntayhdistyksille välitöntä taloudellista seuratukea
talousarviossa varatun määrärahan perusteella. Kauniaisissa välittömät liikunta-avustukset
määräytyvät liikuntalautakunnan 29.11.2010§ 54 hyväksymien liikuntatoimintaan myönnettävien
avustusten jakoperusteiden ja kriteerien mukaan. Välittömän tuen merkitys on sitä suurempi mitä
pienemmästä seurasta jäsenmäärältään on kyse, kun taas välillinen tuki (maksuttomat tai vahvasti
subventoidut liikuntatilojen käytöstä perittävät käyttökorvaukset) kohdentuu pääsääntöisesti
jäsenmäärältään suuremmille liikuntayhdistyksille.
Voimassa
olevat
liikuntalautakunnan
avustusten
jakoperusteet
löytyvät:
www.kauniainen.fi/liikunta-avustukset

2.1 LIIKUNTAYHDISTYSTIEDOT
Alla oleva taulukko kuvaa tässä selvityksessä mukana olevien liikuntayhdistysten perustietoja ja
avustusmäärärahan (yleis- ja kohdeavustus yhteenlaskettuna) kohdentumista liikuntayhdistyksille
v. 2014. Selvityksessä käytettyjen liikuntayhdistysten avustusmääräraha on yhteensä 84.800€.
Liikuntalautakunnan liikuntayhdistyksille myöntämä yleis- ja kohdeavustus v.2014 oli yhteensä
92.000€. Ero (7.200€) selittyy sillä, että tämän selvityksen ulkopuolella on muutamia avustuksen
saaneita jäsenmäärältään pienempiä liikuntayhdistyksiä jotka eivät käytä tässä selvityksessä
mukana olleita kaupungin ylläpitämiä liikuntatiloja. Alla olevan taulukon laskennassa olevien
liikuntayhdistysten avustusmäärärahan keskiarvoksi muodostuu 20€/jäsen.
YHDISTYS

AKTIIVIHARR.
JÄS.MÄÄ
RÄ

KAUNIAISLAISTEN
OSUUS
AKTIIVIHARR.
JÄSENMÄÄRÄSTÄ

?
OSUUS/
JÄSENTÄ

?
OSUUS/
JÄSENTÄ

LTK:N
MYÖNTÄMÄ
AVUSTUS
2013 €

AVUST
US
€/JÄSE
N

AVUSTUS
€/KAUNIAISLAINEN

Grani Tennis

550

455 (83%)

304

428

15.100

27

33

Grankulla
Gymnastikförening

408

277 (68%)

313

95

13.800

34

49

GrIFK-Alpine

993

279 (28%)

487

506

7.000

7

25

GrIFK-Käsipallo

332

165 (50%)

162

170

10.300

31

62

GrIFK-Salibandy

520

175 (34%)

141

379

10.300

20

58

GrIFK-Jääkiekko

537

188 (35%)

3

534

10.300

19

54

GrIFK –Jalkapallo

589

242 (41%)

47

542

8.000

14

33

Kauniaisten
Taitoluisteluklubi

186

46 (25%)

169

17

7.000

38

152

Simmis Grani

91

80 (89%)

46

45

3.000

33

39

YHTEENSÄ

4206

1907 (45%)

1599

2607

84.800

33

39
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LIIKUNTAYHDISTYSTEN
VÄLITÖN
TUKI
YHTEENVETO€
LIIKUNTAYHDISTYSTEN VÄLITTÖMÄN TUEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
LIIKUNTAYHDISTYS
Grani Tennis
Grankulla Gymnastikförening
GrIFK -Handboll
GrIFK-jääkiekko
GrIFK-Innebandy
GrIFK -Fotboll
GrIFK-Alpine
Kauniaisten Taitoluisteluklubi
Simmis Grani
YTHEENSÄ

VÄLITÖN
YHT.
15.100
13.800
10.300
10.300
10.300
8.000
7.000
7.000
3.000
84.800

TUKI

JA

%

OSUUS

osuus
%
18
16
12
12
12
9
8
8
5
100 %

LIIKUNTAYHDISTYSTEN KOKONAISSEURATUKI (välillinen ja välitön tuki yhteenlaskettuna)
LIIKUNTAYHDISTYS
GrIFK-jääkiekko
GrIFK -Handboll
GrIFK-Innebandy
GrIFK -Fotboll
Simmis Grani
Kauniaisten Taitoluisteluklubi
Grankulla Gymnastikförening
GrIFK-Alpine
Grani Tennis
YHTEENSÄ

KOKONAISSEURATUKI
YHT.
236.000
155.300
148.500
147.500
136.300
103.900
92.300
75.700
21.800
1.117.300

osuus
%
21
14
13
13
13
9
8
7
2
100

2.2 LIIKUNTAYHDISTYSTEN NETTOTUKI
Alla oleva taulukko kuvaa liikuntayhdistysten nettotuen määrää €/liikuntayhdistys,
%osuus liikuntayhdistysten nettotuen kokonaismäärästä sekä nettotuen osuutta/liikuntyhdistyksen
aktiiviharrastajajäsen.
Nettotuki saadaan vähentämällä kokonaisseuratuen määrästä liikuntatilojen käytöstä perittävät
maksut.
LIIKUNTAYHDISTYS
GrIFK-Jääkiekko
GrIFK -Handboll
GrIFK-Innebandy
Simmis Grani

NETTOTUKI
YHT.
161.800
142.100
136.500
120.800

osuus
%
18
15
15
13

GrIFK -Fotboll
Grankulla Gymnastikförening
Kauniaisten Taitoluisteluklubi
GrIFK-Alpine
Grani Tennis
YHTEENSÄ

101.700
87.400
76.500
75.700
21.000
923.500

11
10
8
8
2
100 %

OSUUS € /AKTIIVIHARR.JÄSEN
294
428
262
1.327 (LUKU EI OLE
VERTAILUKELPOINEN)
172
214
411
76
38
38
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3. INVESTOINNIT
Liikuntapalvelut ja liikuntapaikkarakentaminen ovat kunnan hyvinvointipalveluja, ja niiden
tarjoaminen tasapuolisesti kuntalaisille on kunnan toimialaan kuuluva tehtävä. Viime aikoina
liikuntapalvelujen yksityisen tarjonnan lisääntyessä on jouduttu arvioimaan kunnan ja yksityisen
liikuntapalvelutarjonnan
suhteita.
Kunnat
turvaavat
liikuntapaikkarakentamisella
liikuntamahdollisuuksia myös henkilöille ja väestöryhmille, jotka eivät kuulu järjestötoiminnan piiriin,
tai joille yhdistykset eivät järjestä toimintaa, tai joita liikuntayhdistysten ja – yritysten palvelut eivät
kiinnosta tai tavoita. Helposti saavutettavat, monipuoliset liikuntaharrastuspaikat ovat myös
imagokysymys kunnalle ja antavat lisäarvoa asuinpaikkaa valitessaan.
Kauniaisten liikuntapaikkojen investointeja ohjaa rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje (KV
1.2.2014§4) liikuntapaikkojen kehittämisohjelma ja liikuntakulttuurissa tapahtuvat muutokset.
Liikuntapaikkainvestoinnit määräytyvät vuosittain valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä
liikuntalautakunnan, ja edelleen KH:n hyväksymien tarveselvitysten pohjalta.
Liikuntapaikkojen rakentamisen lisäksi merkittäviä investointeja ovat rakennusten yllä- ja
kunnossapitoinvestoinnit, liikuntapaikkojen irtain omaisuus, kuntotutkimukset ja niiden edellyttämät
toimenpiteet sekä ennalta arvaamattomat rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit.
Alla olevaan taulukko kuvaa liikuntapaikkoihin kohdentuneita investointeja vuosilta 2004-2014/per
24.6.2014. Toteutuneiden investointimenojen tiedot on kerätty kaupungin tilinpäätöksistä vuosilta
2004-2014. Osalle hankkeista on myönnetty rahoitusosuudeksi valtionapua ja tämä on huomioitu
ao. liikuntapaikan kohdalla. Osa hankkeista jakautuu usean liikuntapaikan kesken ja ne on
huomioitu laskennassa jakamalla investointimenot niihin kohdentuville liikuntapaikoille
(Taulukossa mm. jäähallin paikoitusalueen rakentamiskustannukset on jaettu jäähallin ja
lämmitettävän monitoimikentän välillä jotta jokaisen liikuntatilan investointikustannukset olisivat
mahdollisimman todenmukaiset.) Investoinnit joiden toteutuskustannus on ollut alle 10.000€ (alv
0 %) on kirjattu tilinpäätöksessä liikuntalautakunnan käyttötalouteen.
TILA

INVESTOINTIMENOT €
2004-2014/ 26.4.2014

% OSUUS KOKONAISINVESTOINNEISTA
2004-2014/ 26.4.2014

JÄÄHALLI

1.395.900

33

PALLOHALLI

976.600

23

PUJOTTELURINNE

618.500

15

KESKUSURHEILUKENTT
Ä

531.200

12

LÄMMITETTÄVÄ
TEKONURMIK.

298.000

7

UIMAHALLI

199.800

5

SAHARAN KENTTÄ

123.900

3

84.700

2

ULKOTENNISKENTÄT

15

YHTEENSÄ

4.228.600

100 %

Yhdistysten mahdollinen oma osuus investoinneista ei ole tässä huomioitu.
Yhdistysten kustantamia lajikohtaisia investointimenoja/lajikohtaisia tarvikehankintoja ei ole
huomioitu laskennassa.
Edellisten lisäksi Kauniaisten kaupunki on merkinnyt investointeihin Kauniaisten Urheilupuisto
OY:n (Freedom Fund Arena) osakkeita 198.800 € (alv.0 %). Em. investointi ei ole mukana yllä
olevan taulukon laskennassa, mutta huomioitu alla olevassa taulukossa joka kuvaa
liikuntapaikkoihin/tiloihin
kohdentuneita
investointimenoja liikuntalajeittain ajalla 20042014/24.6.2014.
INVESTOINTIMENOJEN JAKAUTUMINEN LIIKUNTLAJEITTAIN 2004-2014/24.6.2014
TILA

JÄÄHALLI
JÄÄKIEKKO
TAITOLUISTELU
*1) PALLOILUHALLI
VOIMISTELU
KÄSIPALLO
SALIBANDY
KESKUSKENTTÄ,
LÄMMITETTÄVÄ-JA
SAHARAN KENTTÄ
JALKAPALLO

INVESTOINTIMENOT €
2004-2014/ 26.4.2014
LIIKUNTALAJEITTAIN

% OSUUS KOKONAISINVESTOINNEISTA
LAJEITTAIN
2004-2014/ 26.4.2014

1.395.900

31,5

976.600

22

953.100

21,5

618.500

14

283.500

6,5

UIMAHALLI
UINTI

199.800

4,5

YHTEENSÄ

4.427.400

100 %

PUJOTTELURINNE
ALPPILAJIT
ULKOTENNISKENTÄT
TENNIS

*1) Pallohallin osalta investointimenoja liikuntalajeittain eriteltynä ei ollut saatavissa.
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4. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
Selvityksen on tarkoitus antaa tietoa miten kauniaislaisille taataan monipuoliset
liikuntamahdollisuudet, miten kauniaislaisia liikuntayhdistyksiä tuetaan eri tukimuodoilla, ja miten
liikuntatilainvestoinnit ovat kohdentuneet viimeisen 10v. aikana. Kuntatalouden kiristyessä
liikuntapalveluiden tulee kehittää tehokkaita ja monipuolisia toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla
pystytään tarjoamaan ja turvaamaan tasa-arvoiset liikuntapalvelut kaikille kuntalaisille
mahdollisimman laajasti ja kustannustehokkaasti. Liikuntatilojen käyttökustannukset ovat
merkittävät.
Haasteena selvityksessä oli saada mahdollisimman tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa
liikuntapaikkojen käytöstä ja niihin kohdistuneista menoista. On myös huomioitava että, eri
liikuntalajit sekä liikuntajärjestöjen toiminta ei ole menojen osalta keskenään vertailukelpoisia.
Liikuntapaikkojen käyttöaste iltaisin ja viikonloppuisin on lähes 100 % myönnetyistä
käyttövuoroista. Päiväkäyttö on merkittävästi vähäisempää, ja tilojen hyödyntämistä päivisin ja
iltapäivisin tulee lisätä ottamalla käyttöön uusia käytäntöjä liikunta-aktiivisuuden ja käyttötuottojen
lisäämiseksi. Liikuntatilojen käyttövuoroilla voidaan vaikuttaa merkittävästi liikuntayhdistyksille
kohdentuvaan tukeen. Pääsääntöisesti kaikilla liikuntayhdistyksillä on tarve saada lisätunteja
liikuntatilojen käyttöön.
Liikuntayhdistystoiminnan ja kaupungin välisen yhteistyön merkitys on korvaamaton. Ilman
liikuntayhdistyksiä kaupunki ei pysty tarjoamaan yhtä kattavia liikuntapalveluja ja
harrastustoimintaa. Joillakin yhdistyksillä on esimerkiksi merkittäviä kustannuksia, jotka liittyvät
liikuntapalvelujen ylläpitoon ja investointeihin. Osittain on kysymys myös seurojen organisoimasta
talkootyöstä. Vastaavasti liikuntayhdistysten toiminta edellyttää liikuntapaikkoja ja niiden käyttöä
edullisesti. Talouden kiristyessä yhdistyksille uhkana on liikuntapaikkojen käyttömaksujen
korottaminen, jolloin laadukkaan ja monipuolisen toiminnan järjestämisen sijaan liikuntayhdistysten
käytettävissä olevat resurssit kohdentuvat liikuntatilojen käytöstä perittäviin käyttömaksuihin, jonka
seurauksena kuntalaisten eriarvoisuus liikuntapalveluiden käyttäjänä lisääntyy.
Kehittämisehdotukset
 Liikuntayhdistysten avustusten yleiset myöntämisperiaatteet uusitaan alkaen 1.1.2015


Liikuntatilojen aukioloaikoja, käyttövuorojakoa ja henkilöstöresursseja tulee tarkastella, jotta
käytössä olevat resurssit kohdentuisivat mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Käyttövuoroja myönnettäessä tulee kiinnittää enemmän huomiota tasavertaisuuteen eri
liikuntalajien ja sukupuolten kesken.



Liikuntayhdistyksiä kuullaan syksyn 2014 aikana selvityksestä ja sen toimenpiteistä.
Jatkossa
liikuntayhdistysten
osallistumista
liikuntapaikkojen
suunnittelussa
ja
rakentamisessa tulee tehostaa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman toimiva ja kattava
kaikille osapuolille.



Liikuntaseurojen ja kaupungin väliset sopimukset uusitaan tarvittaessa vuoden 2015
aikana.



Koko sivistystoimen tilojen ja liikuntapaikkojen vuokraperiaatteet yhtenäistetään ja uusitaan
vuoden 2015 aikana.



Liikuntapalveluiden tulee kehittää mittareita ja menetelmiä, joilla saadaan mahdollisimman
tarkkaa tietoa liikuntapaikkojen käyttäjistä, tuntimääristä ja kokonaiskustannuksista.
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5. LÄHTEET JA MATERIAALI
Puronaho, Borodulin, Koskenranta, Vuori, Matilainen &
liikuntabudjetoinnin edunsaajat ja häviäjät. Suomen kuntaliitto

Viitamäki

1999:

Kunnallisen

Puronaho, 2006 Liikuntaseurojen lasten ja nuorten liikunnan markkinointi. Tutkimus lasten ja
nuorten liikunnan tuotantoprosesseista, resursseista ja kustannuksista.
Jyväskylän yliopisto.
Aaltonen 2004: Urheilun ja liikunnan oikeus käytännössä. Tietosanoma Oy
Helsingin kaupungin liikuntatoimen kustannusselvitys –loppuraportti Ramboll 2013
Liikuntaseurojen välillinen välitön ja seuratuki :Vantaan kaupunki 2009
Kauniaisten kaupungin tilinpäätökset 2004-2013
Liikuntapalveluiden toimintakertomukset 2011-2013
Liikunta-avustushakemukset 2014
Liikuntatilojen käyttövuorolistat
Liikuntapalveluiden hinnasto 2013 ja 2014
Liikuntatilojen käyttövuorosopimukset
Liikuntayhdistysten tilakohtaiset tiedot puhelinkeskusteluiden perusteella.
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