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§ 662
Kaupunginhallituksen määräämät rajat kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle

HEL 2017-006351 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 
hallintosäännön 10 luvun 1 §:ssä määritellyt yleistoimivallat seuraavas-
ti:

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää toimialan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtai-
men omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa (hallintosäännön 
10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta),

 toimialalautakunta tai sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai 
kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuk-
sen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 euroa (hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohta).

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päättämässä (§ 196) hallintosäännös-
sä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle määritelty eräiden yksilöity-
jen asiakokonaisuuksien osalta päätösvalta siten, että lautakunnalla on 
oikeus käyttää päätösvaltaansa kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa.
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Uusi organisaatio on aloittanut työnsä 1.6.2017, mistä syystä esitys toi-
mivallan rajojen vahvistamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsitel-
täväksi.

Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuu-
den luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Irtaimena luovutetaan mm. käytöstä poistettua kalustoa ja muita vas-
taavia hyödykkeitä.

Kyseessä olevaan hallintosäännön kohtaan esitetty lautakunnalle vah-
vistettava toimivallan 50 000 euron raja on aiempaa 20 000 euroa suu-
rempi. Nähtävissä ei ole merkittäviä irtaimen omaisuuden luovutuksia 
ja tällä rajan nostamisella halutaan varautua usean viraston yhdistämi-
sestä toimialoille seuraavaan volyymien kasvamiseen.

Lisäksi irtaimen omaisuuden luovuttamisen eurorajat ovat vaihdelleet 
eri virastoissa ja tässä yhteydessä se yhtenäistetään toimialoilla lukuu-
nottamatta kaupunkiympäristön toimialaa, jolle on toiminnan luonteen 
vuoksi tarpeen hyväksyä korkeampi raja.

Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamises-
ta.

Toimialojen varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu kes-
kitetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, josta syystä lautakunnal-
le siirretään toimivaltaa ainoastaan tuntiperusteisessa tai kausiluontei-
sessa vuokrauksessa.

Lautakunnalle ehdotettu tuntiperusteiseen ja kausiluonteiseen vuok-
raukseen liittyvä toimivalta vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa kau-
punginhallituksen vahvistamaa tilahankkeiden käsittelyohjetta (viimeisin 
Khs 14.12.2015 § 1208) ja osaltaan täsmentää näitä ohjeita. Toimivalta 
on katsottu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, eikä sitä siten ole syy-
tä muuttaa. Tilahankkeiden käsittelyohjetta noudatetaan myös jatkossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 3 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/22
12.06.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235

sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


