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§ 180
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksuttomasta 
tilasta jokaiseen kaupunginosaan

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä 
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksutto-
masta tilasta jokaiseen kaupunginosaan:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana, että toimialan 
käytössä olevien tilojen asukaskäyttöä lisätään edelleen. Kaupungin-
hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä toimitilastrategiassa tavoitel-
laan sitä, että kaupungin tilat pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä  ja 
siten tilat tehdään mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö 
mahdollistetaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luovuttaa tällä hetkellä asukas-
käyttöön laajasti hallinnassaan olevien toimipisteiden tiloja eri kaupun-
ginosissa. Asukaskäyttöön voi varata leikkipuistojen ja päiväkotien tilo-
ja, koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja 
ja muita erikoistiloja. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen asukaskäy-
tön varaaminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
veluiden kautta. Kouluja ja oppilaitoksia, joiden tiloja luovutetaan asu-
kaskäyttöön on noin 140, leikkipuistoja noin 40 ja päiväkoteja arviolta 
25–30. Tilat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. 

Tilojen asukaskäyttö kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on tur-
vallisuussyistä sekä tilojen korkean käyttöasteen vuoksi mahdollista 
vain varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Asukaskäytön aukioloajat 
ovat pääsääntöisesti arkisin klo 17.00–21.00, viikonloppuisin klo 9.00–
21.00, varausaikoja on laajennettu tapauskohtaisesti erityisesti liikunta-
harrastuksien järjestämiseksi.

Leikkipuistoissa voidaan pienimuotoisesti myös aamupäivisin käyttää ti-
loja pikkulapsiperheiden omaehtoiseen toimintaan tai järjestötoimin-
taan. Lisäksi leikkipuistot ovat kokoontumispaikkoja lapsiperheille, jois-
sa arkipäivisin ulkoilun lisäksi voi mm. käyttää tiloja ruuan lämmittämi-
seen, kahvinkeittoon ja wc-käyttöön. 

Kaupunki toteuttaa kaikissa uusissa rakennushankkeissaan mahdolli-
suuksia tilojen asukaskäytölle. Tähän varaudutaan muun muassa osoit-
tamalla selkeästi tiettyjä tiloja asukaskäyttöön, jolloin voidaan varautua 
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sisäänkäynneillä, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä siten, että tilojen 
varaaminen ja käyttö on kaikkien osapuolien kannalta turvallista. Myös 
vanhojen kiinteistöjen lukituksia uusitaan asukaskäytön lisäämiseksi.

Tiloista perittävät maksut

Osassa kouluja, leikkipuistoissa sekä päiväkodeissa, tiloja voi saada 
käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siistimi-
sestä. Tällöin käyttäjältä peritään alhaisempi, niin kutsuttu omavalvon-
tahinta. Mikäli tiloihin hankitaan iltavalvoja, tilojen käyttömaksu on kor-
keampi. 

Asukaskäyttö on tietyille käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella 
maksutonta siihen soveltuvissa kiinteistöissä. Omavalvontainen asu-
kaskäyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on kaupungin oma toiminta, 
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhem-
painyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kan-
salaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin arvojen mukai-
sesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen pe-
rusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus. 

Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun 
vääristymisen mahdollisuus. Uskonnollinen toiminta on maksullista, mi-
käli tilaisuudessa ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna 
useampia uskonnollisia vakaumuksia. Yksittäisen puolueen tai ehdok-
kaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu. Lisäksi toi-
minta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille, on 
maksullista.

Toimialan tilojen asukaskäyttöä pyritään entisestään laajentamaan tilo-
jen omavalvontaa lisäämällä. Tavoitteena on toimialan kaikkien tilojen 
varaamisen keskittäminen samaan varausjärjestelmään, lisäksi parhail-
laan selvitetään myös kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.

Vaikutusten arviointi

Toimialan tilojen asukaskäytöllä on myönteisiä vaikutuksia alueiden 
asukkaiden arkeen. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten 
monipuoliseen harrastustoimintaan, taloyhtiöiden kokoontumisiin, eri-
laisen vapaaehtoistoiminnan kokoustiloina lisäksi tiloissa järjestetään 
juhlia ja tapahtumia. Tilojen asukaskäyttö vahvistaa asukkaiden oma-
aloitteellisuutta sekä yhteisöjen alueellista osallistamista ja yhteistoi-
mintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäytön laa-
jentuessa parannetaan edelleen tilojen kulunvalvontaa ja siihen liittyviä 
teknisiä järjestelmiä sekä kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää. 
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Tähän tulee osoittaa riittävät varat toimialoille. Sähköistä varausjärjes-
telmää tulee kehittää asukasystävällisemmäksi. Asukaskäytöstä aiheu-
tuvat kustannukset eivät saa rasittaa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan perustehtävää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 6.4.2021 mennessä valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun al-
lekirjoittaneen valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että kaupunki var-
mistaa sekä olemassa olevien alueiden että uusien kaavoituksen yh-
teydessä riittävien avoimien tilojen saatavuuden.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 4 (4)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
23.03.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Kaupunginhallitus


