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Kokousaika 15.11.2022 16:15 - 18:29

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja
Ahde, Hilkka poistui 18:00; poissa: 191 §
Ahmed, Mahad (etänä)
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä)
Harkimo, Joel (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Huff, Shawn
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo
Makkonen, Teija (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas

Muut

Aalto, Laura vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja

Heiskanen, Reetta vs. kulttuurijohtaja
Huurre, Petteri vs. hallintojohtaja
Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko (etänä) nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Alekseenko, Anthony nuorisoneuvoston edustaja
Malmberg, Mika (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:43, poistui 17:18, läsnä: 
185 - 185 §

Vehviläinen, Jussi kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö
asiantuntija
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saapui 17:19, poistui 17:30, läsnä: 
186 §

Laurio, Ulla (etänä) suunnittelija
asiantuntija
saapui 17:33, poistui 18:06, läsnä: 
191 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
182 - 191 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
182 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
183 - 184 §

Petteri Huurre vs. hallintojohtaja
185 - 189 §

Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja
190 - 191 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
182 - 191 §
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§ Asia

182 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

183 Asia/2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

184 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan vanhan 
kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansa-
lais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

185 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 
3. ennuste

186 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kos-
kien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toi-
mintakatteen alittamista

187 Asia/6 Digitalisaatio-ohjelman toteutuksen jatkaminen vuodelle 2023

188 Asia/7 Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa

189 Asia/8 Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöstä

190 Asia/9 Suomalaisia runoja ja lauluja sodasta -työryhmän oikaisuvaatimus 
koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 27.9.2022, § 27

191 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta koskien nuorten kulttuuripas-
sin pilotointia
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§ 182
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff sekä varatarkastajiksi jäsenet Outi 
Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 183
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

27.10.2022, 53 §
Kanneltalon kulttuurikeskus, kirjasto ja nuorisotalo siivouspalvelut,
sisäinen kilpailutus

31.10.2022, 54 §
Hankinta, Rikhardinkadun kirjaston ja Etsivän nuorisopalvelun tilan
siivouspalvelut

31.10.2022, 55 §
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous 2.11.2022 Järven-
päässä

31.10.2022, 56 §
Oulunkylän kirjaston ja nuorisotalon siivouspalvelut

31.10.2022, 57 §
Maunulatalon kirjasto ja nuorisotalo siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

3.11.2022, 58 §
Flow Festival Oy:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan välinen yhteis-
työsopimus

3.11.2022, 59 §
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja syysseminaari Suomen
Säveltäjät ry:n kanssa 22.11.2022 Helsingissä

7.11.2022, 60 §
Muutokset kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2023

Vs. hallintojohtaja

27.10.2022, 18 §
Avustuksen hakeminen Suomen Kulttuurirahastolta kulttuuripalveluko-
konaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun Savoy JAZZFest -
hankkeelle

28.10.2022, 19 §
Valtion yleisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 3 (38)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
15.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun Annan-
talolle lastenkulttuurin edistämiseen

28.10.2022, 20 §
Valtionavustuksen hakeminen Taiteen edistämiskeskukselta kulttuuri-
palvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun Savoy JAZZFest -
hankkeelle

28.10.2022, 21 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjasto-
palvelukokonaisuuden kirjastoverkon yhteisten palveluiden
Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishankkeelle

28.10.2022, 22 §
Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan pelitoiminnan pelitietokonei-
denhankinta, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

4.11.2022, 23 §
Avustuksen hakeminen European Festivals Fund for Emerging Artists
– EFFEA -organisaatiolta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikes-
kukset-
palvelun Savoy JAZZFest -hankkeelle

7.11.2022, 24 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esihenkilötyön muutoshanke

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

2.11.2022, 31 §
Hankinta, Vallilan kirjaston siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

2.11.2022, 32 §
Hankinta, Arabianrannan kirjaston siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

Yhteisten palvelujen päällikkö

Pienhankinapäätös, Asiantuntijatyö sisältöalan neuvotteluissa, e-
kirjastohanke

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

24.10.2022, 12 §
Tietopyyntö, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
selvitys Savoy-teatterin hallinto- ja talousmallista vuodelta 2017
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10.11.2022, 13 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

Kulttuurin edistämisen päällikkö

9.11.2022, 13 §
Projektiavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 8. jako

11.11.2022, 14 §
Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kulttuurikaveritoiminnan
palveluhankinta, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

Vs. taidemuseon johtaja

8.11.2022, 58 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

20.10.2022, 43 §
Tutkimuslupa: Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen lii-
kuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta –opinnäytetyötä varten

24.10.2022, 44 §
Kurkimäen liikuntapuistosta Padelton Oy:lle vuokratun maa-alueen
vuokrauksen päättäminen

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

1.11.2022, 52 §
Mainospaikkojen vuokraus Töölön kisahallista Deslax Oy:lle

1.11.2022, 53 §
Töölön kisahallissa sijaitsevan tilan vuokraaminen Deslax Oy:lle

1.11.2022, 54 §
Tilan vuokraus Myllypuron Liikuntamyllystä Hieronta Ahmalle

4.11.2022, 55 §
Maa-alueen käyttöoikeuden myöntäminen Herttoniemen liikuntapuiston 
yhteyteen

Liikuntapalvelupäällikkö

10.11.2022, 23 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö
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25.10.2022, 56 §
Maa-alueen vuokraus Kiinteistö Oy Helsingin Meripellontie 2:lle Puoti-
lan venesatama-alueelta

25.10.2022, 57 §
Maa-alueen vuokraus Meripellonranta Oy:lle Puotilan venesatamasta

1.11.2022, 58 §
Maunulan ulkoilumajan kiinteistön vuokraaminen Helsingin Latu ry:lle

3.11.2022, 59 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 yläkerran vuokraus Vartiokylän 
Ranta- ja Venekerho ry:lle

7.11.2022, 60 §
Maa-alueen vuokraus Laivalahden venesatama-alueelta kesäkioskia 
varten Matteo & Mikko Oy:lle

8.11.2022, 61 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Koivusaaren
Pursiseura ry:lle

8.11.2022, 62 §
Koivusaaressa sijaitsevan kiinteistön vuokraaminen Koivusaaren Pur-
siseura ry:lle

14.11.2022, 63 §
Maa-alueen vuokraaminen Puotilan venesatamasta Puotilan Veneker-
ho ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

31.10.2022, 21 §
Kokoonpanon muutos, Nuorisoneuvosto, jäsenen eroaminen

31.10.2022, 22 §
Tutkimuslupa: Ympäristökasvatus nuorisotyössä

7.11.2022, 23 §
Tutkimuslupa: Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen ja maan-
puolustus -tutkimushanketta varten

Kumppanuuspäällikkö

31.10.2022, 25 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushake-
mus vuodelle 2022
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31.10.2022, 26 §
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n projektiavustushakemus 
vuodelle 2022

10.11.2022, 27 §
Oranssi ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

26.10.2022, 12 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

25.10.2022, 4 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

2.11.2022, 4 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisojaosto

27.10.2022, § 23
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan
tarkastajien valinta

27.10.2022, § 24
Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n projektiavustus-
hakemus
2022

27.10.2022, § 25
Salad Days Ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

27.10.2022, § 26
Movement Ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

8.11.2022, § 28
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan
tarkastajien valinta

8.11.2022, § 29
Projektiavustukset vuodelle 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 7. jako
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8.11.2022, § 30
Taiteen perusopetuksen avustukset vuodelle 2023

8.11.2022, § 31
Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2023

8.11.2022, § 32
Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottami-
seen
vuodelle 2023

8.11.2022, § 33
Kehittämisavustukset vuodelle 2023

8.11.2022, § 34
Helsingin mallin kehittämisavustukset vuodelle 2023

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta 
tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa 
sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohta-
ja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen 
viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan ko-
konaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa 
pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 8 (38)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
15.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 184
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan van-
han kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, 
kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

HEL 2022-010162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Hilkka Ahteen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan  kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, 
koulutu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kulttuuri- ja kan-
salaistoimijat voivat vuokrata tyhjänä olevia tiloja. Kaupunkiympäristön 
toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ovat yhdessä kehittäneet 
toimintamallia, jossa tyhjänä olevia, joko purkua tai myyntiä odottavia 
rakennuksia voidaan paremmin vuokrata kulttuurikäyttöön. Toiminta-
mallin käyttöönoton on katsottu tarvitsevan kaupunkiympäristölauta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 10 (38)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/3
15.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

kunnan päätöksentekoa, joka on valmistelussa kaupunkiympäristön 
toimialalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on hankkinut avoimen ja ryhmämuo-
toisen nuorisotyön Puistolan alueella ja toiminta järjestetään ensisijai-
sesti Puistolan peruskoulun tiloissa. Hankintasopimuksen voimassa 
oloaikaa on jäljellä 31.7.2024 saakka. Toiminta suunnitellaan ja toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä nuorisopalveluiden koillisen nuorisotyöyksi-
kön kanssa huomioiden voimassa olevan kaupunkistrategian linjaukset 
sekä nuorisopalvelukokonaisuuden painopistealueet. Lisäksi toimintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Puistolan peruskoulun kanssa

Lähialueella on kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta mer-
kittävää tilahanketta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuo-
siksi 2023–2032, jotka kummatkin kehittävät alueen palvelu- ja tilatar-
jontaa. Suuntimopuiston monitoimitalo, joka on suunniteltu toteuttavak-
si uudisrakennuksena vuosina 2026-27 sekä Puistolan peruskouluna 
paremmin tunnettu monitoimitalo osoitteessa Koudantie 2, jossa suun-
nitelmissa on toteuttaa vuosina 2026-28 tilat korvaavana uudisraken-
nuksena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää edelleen tärkeänä kaupungin-
museon johtokunnan vuoden 2016 näkemystä, että Puistolan vanhan 
kansakoulun uuden käytön ratkaisun jälkeen on luonteva vaihe päivit-
tää myös asemakaavan suojelutavoitteet ja -määräykset.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 14.12.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Si-
nikka Vepsän ja 24 muun valtuutetun aloitteesta Puistolan vanhan kan-
sakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais- 
ja kulttuuritoimijoiden käyttöön.

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausunto myös kaupunkiympäristölautakunnalta 
sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483
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sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan  kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, 
koulutu

Oheismateriaali

1 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto Puistolan vanhan kouluraken-
nuksen suojelemisesta asemakaavalla, 23.2.2016 § 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 185
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koske-
va 3. ennuste

HEL 2022-005025 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion kolmannen toteutumisennus-
teen ja totesi toimialan ryhtyneen oikeansuuntaisiin johtamistoimenpi-
teisiin talousarviossa päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Enn3 Ennustetietolomake
2 Enn3 Käyttötalous
3 Enn3 Laitosavustukset
4 Enn3 Investoinnit
5 Enn3 Sitovat tavoitteet 2022
6 Enn3 Muut tavoitteet 2022
7 Enn3 Suorite- yksikkö- ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käyttötalous
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Toimialan toimintakate on alittumassa 1,9 milj. euroa, suurimmat selit-
tävät tekijät ovat koronan aiheuttamat tulonmenetykset ja energiakulu-
jen kasvu. Energiakulujen ennuste on tarkennettu saatavissa olevan 
viimeisimmän tiedon mukaisesti. Toimiala tulee esittämään kaupungin-
hallitukselle ennusteen mukaista toimintakatteen alitusoikeutta.

Investointien ennustetaan alittavan budjetin 1,6 miljoonalla odotettua 
pienempien ict investointien sekä joidenkin hankkeiden viivästymisen 
vuoksi. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti. Ko-
ronapalautumisen erillisrahan ennustetaan tänä vuonna jäävän budje-
tista, sillä joitain hankkeita on viivästynyt. Toimiala tulee esittämään 
kaupunginhallitukselle käyttämättä jäävän koronapalautumisrahan siir-
toa vuodelle 2023.

Toimialan tavoitteena on parantaa kunkin palvelukokonaisuuden tuot-
tavuutta tulolisäyksin ja/tai menosäästöin niin, että toimialan toimintaka-
te paranee 0,9 prosenttia tulosbudjettitasosta. Tulokertymän kasvatta-
miseksi voidaan korottaa joitakin hintoja ja toisaalta painottaa markki-
nointia niissä palveluissa, joissa on tulopotentiaalia.

Sitovat tavoitteet

Toimialalla on kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta, joilla tavoitellaan toi-
minnan jälleenrakentamista ja toiminnan tehostamista. Molempien en-
nustetaan jäävän toteutumatta, sillä tavoitteille asetetut mittarit eivät tu-
le toteutumaan.

Toiminnan jälleenrakentamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen 
mittarina on asiakasmäärien palauttaminen koronapandemiaa edeltä-
välle tasolle. Käyntikertojen kuitenkin ennustetaan jäävän tavoitteesta, 
sillä osa toimialan palveluista oli vielä alkuvuoden rajoitusten vuoksi 
suljettuina. Toinen tämän mittarin toteutumattomuuteen vaikuttava 
seikka on, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet toimialan palvelu-
luihin odotetusti koronarajoitusten päätyttyä. Ennuste on kuitenkin pa-
rantunut edelliseen ennusteeseen, suureksi osaksi onnistuneiden kesä-
toimintojen ansiosta.

Toiminnan tehostamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittari-
na ovat yksikkökustannukset. Mittari huomioi palvelukokonaisuuksittain 
toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaansaatuihin suoritteisiin, pyr-
kien osoittamaan palvelukokonaisuuksien toiminnan panostuotossuh-
detta. Toimialatasoisen tavoitteen toteutuminen edellyttää yksikkökus-
tannusten parantumista kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Missään 
palvelukokonaisuudessa ei ennusteta päästävän tavoitteeseen.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumiseksi kohdennetaan palvelujen 
viestintää ja markkinointia erityisesti nuoriin ja ikääntyneisiin, joiden pa-
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lautuminen palveluihin on ollut heikompaa koronapandemian jälkeen. 
Lisäksi huolehditaan koronapalautumisen erillismäärärahalla toteutet-
tavien hankkeiden sujuvasta toteutuksesta, selvitetään ensi vuodelle 
siirtyvien projektien määrärahan siirron tarve ja parannetaan edelleen 
hankekokonaisuuden koordinointia. Keskitytään kolmeen suureen digi-
talisaatiomuutoshankkeeseen: liikunnan tila- ja resurssivarauspalvelu, 
kulttuurin kurssien ja tapahtumien suunnittelu ja hallinta sekä kirjaston 
digiperusta. Sisäisiä prosesseja leanataan toimiviksi, asiakasystävälli-
siksi ja tehokkaiksi.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös henkilös-
tön työhyvinvoinnista huolehtimista. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi 
pyritään käymään puuttuvat onnistumiskeskustelut työntekijöiden kans-
sa, toteutetaan toimialan työhyvinvointisuunnitelmaa sekä Fiilari-
toimenpiteet kumppaniapua hyödyntämällä. Loppusyksyllä käynnistyy 
esihenkilötyön ja -osaamisen uudistamishanke.

Keskeiset riskit

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät toimialan käy-
tössä oleviin taloudellisiin resursseihin, yleiseen taloudelliseen tilantee-
seen, toimialan palvelujen kysynnän palautumisen vauhtiin, segregaa-
tion lisääntymisen uhkaan, henkilöstön työhyvinvointiin sekä mahdolli-
siin Ukrainan sodan vaikutuksiin Helsingissä. Yleisen hintatason nou-
sua ei pystytä vielä ennakoimaan tarkasti, mutta energian, polttoainei-
den, kaukolämmön hintojen nousu voi lisätä toimialan menoja vielä nyt 
ennakoitua enemmänkin.

Toteutumisennusteen laadinta

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteu-
tumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupunginkanslian 15.2.2022 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien 
vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euro-
määräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten ja koro-
nasta toipumiseen suunnatun määrärahan sekä valtionavustusten seu-
ranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa vii-
meistään:

Ennuste 1/2022 keskiviikkona 20.4.2022
Ennuste 2/2022 keskiviikkona 17.8.2022 
Ennuste 3/2022 keskiviikkona 2.11.2022

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun 
toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksen-
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teossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa ole-
van parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Enn3 Ennustetietolomake
2 Enn3 Käyttötalous
3 Enn3 Laitosavustukset
4 Enn3 Investoinnit
5 Enn3 Sitovat tavoitteet 2022
6 Enn3 Muut tavoitteet 2022
7 Enn3 Suorite- yksikkö- ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 118

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 66

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.04.2022 § 63
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§ 186
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion 
toimintakatteen alittamista

HEL 2022-005025 T 02 02 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakat-
teelle myönnettäisiin 1 900 000 euron alitusoikeus. Alitus syntyy koro-
nan aiheuttamista tulonmenetyksistä, siitä että asiakkaat eivät ole vielä 
palanneet palveluihin yhtä nopeasti kuin on odotettu ja energiakulujen 
kasvusta. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrä-
rahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on 
suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkit-
ty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja 
käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lauta- ja 
johtokunnille.
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Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on nettobudjetoiduilla yksi-
köillä toimintakate. Nettobudjetoitujen yksiköiden sitovan toimintakat-
teen alittamista koskeva talousarvion muutos on tehtävä kaupunginval-
tuustossa.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 
hyväksymän talousarvion puitteissa, on lautakuntien hyväksymien ylity-
sesitysten oltava viimeistään 25.11.2022 kaupunginkansliassa. Määrä-
rahan ylitysesityksessä on selvitettävä myös ylityksen vaikutus toimin-
nan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Toimialan kolmannessa talousarvion toteutumisennusteessa tulojen ar-
vioidaan alittavan talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Tuloalitus syntyy 
koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä, kun osa toimialan palveluista 
oli suljettuna alkuvuoden rajoitusten vuoksi ja siitä, että asiakkaat eivät 
ole vielä palanneet palveluihin yhtä nopeasti kuin on odotettu. Fyysis-
ten ja digitaalisten käyntikertojan ennustetaan alittuvan 1,2 miljoonalla 
käyntikerralla verrattuna talousarvioon.

Menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Eri-
tyisesti energiakustannusten nousu aiheuttaa toimialalle ennakoitua 
suuremman menopaineen, mutta toisaalta koronan vuoksi syntyneiden 
menosäästöjen sekä muiden säästötoimenpiteiden ansiosta menojen 
ennustetaan kokonaisuudessaan alittavan talousarvion.

Täten sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 1,9 miljoonalla eu-
rolla.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 118

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 66

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.04.2022 § 63
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§ 187
Digitalisaatio-ohjelman toteutuksen jatkaminen vuodelle 2023

HEL 2018-006494 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jatkaa vuodella digitalisaatio-
ohjelmaa vuoden 2023 loppuun asti (19.6.2018, § 133).

Päätöksellä mahdollistetaan asiantuntijoiden tilaaminen kilpailutettujen 
ja lautakunnan päättämien hankintojen 16.6.2020, § 104 (HEL 2020-
006251) ja 3.11.2020, § 178 (HEL 2020-010158) puitteissa vielä vuon-
na 2023. 

Hankintapäätökset Asiantuntijapalveluiden hankinta digitalisaatio-
ohjelman toteutukseen 16.6.2020, § 104 ja 3.11.2020, § 178 perustuvat 
Helsingin kaupungin DPS'n (dynaamisen puitesopimuksen) puitteissa 
tehtyyn kilpailutukseen ohjelmakehityksen asiantuntija- ja ylläpitopalve-
luista.

Hankinnan 16.6.2020, § 104 arvonlisäveroton kokonaisarvo on 3,1 mil-
joonaa euroa. Tuosta päätöksestä jää vuodelle 2023 arviolta käytettä-
väksi 900 000 euroa. Kokonaishankinnan arvo ei saa ylittää alkuperäi-
sessä hankintapäätöksessä olevaa summaa.

Hankinnan 3.11.2020, § 178 arvonlisäveroton kokonaisarvo on 2,5 mil-
joonaa euroa. Tuosta päätöksestä jää vuodelle 2023 arviolta käytettä-
väksi 300 000 euroa. Kokonaishankinnan arvo ei saa ylittää alkuperäi-
sessä hankintapäätöksessä olevaa summaa.

Rahoitus hankkeille on varattu vuoden 2023 talousarvioon.

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö Jussi 
Vehviläinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Tuula Hannonen, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 37065

tuula.hannonen(a)hel.fi
Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi
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Liitteet

1 HEL 2020-006251_16.6.2020
2 HEL 2020-010158_3.11.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digitalisaatio-ohjelman aloitus viivästyi rekrytointihaasteiden vuoksi ja 
toteutus on viivästynyt koronasta johtuvista syistä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan toteutukset käyttävät kaupunkiyhteisiä osia, jolloin kau-
pungin digitalisaatio-ohjelman toteutuksen viivästyminen on aiheuttanut 
viiveen myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ohjelmaan. Ohjelman 
viivästymisen vuoksi tarvitaan päätös lisävuodesta ohjelmakokonai-
suuden loppuun saattamiseksi.

Päätös ohjelman jatkamisesta vuodella 2023 mahdollistaa nykyisen 
kehittäjätiimin jatkamisen kilpailutettujen hankintojen puitteissa. Näin 
varmistamme, että saamme digiohjelmassa toteutetut palvelut kaupun-
kiyhteiselle alustalle ja ylläpidon varmistettua. Pystymme jatkamaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan isoja muutoshankkeita nykyisillä 
asiantuntijaresursseilla ja varmistamme hankkeiden jatkuvuuden.

Liitteinä ovat lautakunnan päätökset 16.6.2020, § 104 ja 3.11.2020, § 
178, Asiantuntijapalveluiden hankinta digitalisaatio-ohjelman toteutuk-
seen. Päätöksien pohjalta tehdyt sopimukset ovat toistaiseksi voimassa 
olevia.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Tuula Hannonen, ts. ict-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 37065

tuula.hannonen(a)hel.fi
Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2020-006251_16.6.2020
2 HEL 2020-010158_3.11.2020

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 133



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 22 (38)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
15.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 188
Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa

HEL 2022-012959 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan perusteella siirtää toimi-
valtaansa liikuntajaostolle valtionperintönä saadun ja toimialalle osoite-
tun omaisuuden käytöstä.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan mukaan: Ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää valtionperintönä saadun ja toimialalle osoi-
tetun omaisuuden käytöstä. 

Kaupunginhallitus vahvisti 9.11.2020, § 766 erään valtionperinnön eril-
lisen käyttötarkoituksen seuraavasti:

 Järjestöavustuksiin, joilla tuetaan voimassa olevan strategiasuunni-
telman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventamiseksi

 Avustuksiin kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri 
väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupungi-
nosissa.

Tästä valtionperintöavustuksesta sosiaali- ja terveysjaosto on myöntä-
nyt avustusta järjestöille ikäihmisten liikkumista edistäviin hankkeisiin 
(yhteensä 700 000 euroa vuonna 2022) ja kulttuuri- ja kirjastojaosto on 
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ikäihmisten kulttuuripalveluja toteuttaville tahoille (1,3 miljoonaa euroa 
vuonna 2022).

Helsingin kaupungin 27.10.2022 julkaistussa talousarvioesityksessä 
2023 tämä valtionperintöavustusmääräraha on osoitettu kokonaisuu-
dessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Hallintosäännön 17 luvun, 3 §:n 3. kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, liikuntajaosto päättää jaoston käytet-
tävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta. Avustusmäärärahat 
kohdennetaan jaostojen käyttöön tulosbudjetista päätettäessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 6.10.2020, § 162 toimivallan 
siirtämisestä kulttuuri- ja kirjastojaostolle valtionperintönä saadun ja 
kulttuuritoimintaan osoitetun avustuksen jakamisesta. On perusteltua, 
että toimivalta valtionperintönä saadun ja toimialalle avustusten myön-
tämiseen osoitetun liikkumista edistävän avustuksen jakamisesta osoi-
tetaan liikuntajaostolle.

Vuonna 2023 avustus kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja 
toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osallis-
tua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalle talousarviossa 2023 osoitetusta valtionperinnöstä liikuntajaoston 
jakamat avustukset (700 000 euroa) kohdennetaan liikkumisen edistä-
miseen ja kulttuurijaoston jakamat avustukset (1,3 miljoonaa euroa) 
kulttuuritoiminnan edistämiseen. Liikuntajaosto sekä kulttuuri- ja kirjas-
tojaosto päättävät avustushakuun liittyvästä prosessista ja avustuskri-
teereistä joulukuun kokouksissaan.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 189
Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöstä

HEL 2022-009709 T 03 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakija on tehnyt 19.10.2022 oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan pää-
töksestä 6.10.2022 § 40. Liikuntajohtajan päätöksellä on hylätty hakijan 
vahingonkorvausvaatimus koskien Yrjönkadun jumppasalilta 2.5.2022 
kadonneita kenkiä. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja se 
voidaan tutkia. 

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
toimintasäännön 10.2 kohdan mukaisesti puhevaltaa viranhaltijan pää-
töstä koskevassa muutoksenhakuasiassa käyttää hallintojohtaja. 

Oikaisuvaatimus
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Hakija on vaatinut, että liikuntajohtajan päätöstä muutetaan siten, että 
Helsingin kaupunki korvaa hakijalle kadonneet kengät. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kyltti, jossa ilmoitetaan, että kau-
punki ei vastaa asiakkaiden säilytyspaikkaan jättämistä tavaroista, ei 
ollut kaapin vieressä vaan vastakkaisella seinällä ja takkien peitossa. 
Hakija kertoo käyneensä noin kymmenen vuoden ajan salilla näkemät-
tä kyseistä kylttiä. Hakija kertoo käyttäneensä aiemmin ylimääräistä 
pussia kenkien kuljettamiseksi pukeutumiskoppiin, mutta tällä kertaa 
pussi oli unohtunut. Hakijan mielestä informaatio salilla ontuu, koska 
erilaisia lappuja on joka seinässä. 

Oikaisuvaatimus tarkempine perusteluineen on asian liitteenä. 

Helsingin kaupunki

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu 
kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin 
erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta 
aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuotta-
muksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Li-
säksi vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtunee-
seen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn 
teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Kaikissa kaupungin liikuntapaikoissa asiakkaalla on vastuu omista ta-
varoistaan, jotka jätetään maksuttomaan ja valvomattomaan säilytys-
paikkaan vapaaehtoisesti. Hakija on jättänyt kenkänsä Yrjönkadun 
jumppasalin maksuttomaan ja valvomattomaan säilytyspaikkaan. Halu-
tessaan asiakas voi kantaa esimerkiksi kenkänsä mukanaan tai viedä 
kengät kaappiin. Tavaroita ei velvoiteta jättämään nyt kyseessä ole-
vaan säilytyspaikkaan. Näin ollen kenkien jättäminen on ollut vapaaeh-
toista. 

Asiakas ei voi olettaa, että kaupunki vastaisi maksuttomaan ja valvo-
mattomaan säilytyspaikkaan vapaaehtoisesti jätetyistä tavaroista, vaan 
tällaiseen paikkaan jätetyt tavarat ovat aina asiakkaan omalla vastuulla. 
Eri asia olisi, jos tavaroiden säilytys tapahtuisi vastiketta vastaan. Esi-
merkiksi kuluttajariitalautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännös-
sään katsonut, että vastuu voi syntyä vain vastikkeellista palvelua vas-
taan. 

Säilytyspaikan läheisyydessä on lisäksi muistutuksena kyltti, jossa il-
moitetaan, että kaupunki ei vastaa asiakkaiden säilytyspaikkaan jättä-
mistä tavaroista. Vaikka kyltti olisi takkien peitossa tai erilaisia lappuja 
seinillä olisi paljon, se ei kuitenkaan synnytä korvausvastuuta kaupun-
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gille. Kyseessä on valvomaton ja maksuton säilytyspaikka, joten asia-
kas on aina itse vastuussa siitä, mihin tavaransa jättää. 

Oikaisuvaatimuksen mukaisesti asiakas on aiemmin kuljettanut ken-
känsä pussissa pukeutumiskoppiin ja kertonut käyneensä kyseisellä 
salilla noin kymmenen vuoden ajan. Näin ollen voidaan myös olettaa, 
että asiakas on ollut tietoinen vaihtoehtoisista tavaroiden säilyttämis-
mahdollisuuksista. 

Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus on aiheeton.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
06.10.2022 § 40
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§ 190
Suomalaisia runoja ja lauluja sodasta -työryhmän oikaisuvaatimus 
koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 27.9.2022, § 27

HEL 2022-010881 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Suomalaisia runoja ja lauluja 
sodasta -työryhmän oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston päätöstä 27.9.2022, § 27: Projektiavustukset vuodelle 2022, 
kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 5.10.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 5.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii 5.10.2022 toimittamassaan oikaisu-
vaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston 27.9.2022 § 27: Projektiavustukset vuodelle 2022, 
kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako -päätöstä olla myöntämättä haettua 
17 000 euron avustusta hankkeelle Suomalaisia runoja ja lauluja so-
dasta. 
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Hakija vetoaa siihen, että hankkeen perusajatuksena oli tarjota kaikille 
helsinkiläisille ilmainen runotapahtuma, joka toteutettaisiin kaupungin 
avustuksen turvin ja jota mahdollisesti esitettäisiin myöhemmin myös 
kaupungin kulttuuritaloissa. Hakija on liittänyt oikaisuvaatimukseen ko-
konaan uuden hankebudjetin ja hakee 2 500 euron avustusta.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaises-
sa määräajassa.

Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteel-
la. 

Valmistelijan vastine

Oikaisuvaatimuksessaan tekijä vetoaa siihen, että hankkeen tarkoituk-
sena oli tarjota kaikille kaupunkilaisille ilmainen runotapahtuma. Han-
kesuunnitelman ja siihen liitetyn talousarvion mukaan tämä olisi tarkoit-
tanut sitä, että kaupunki vastaa käytännössä kokonaan hankkeen ra-
hoituksesta. 

Avustuksin ei tueta sellaisia hankkeita, joissa kaupunki on joko täysin 
tai lähes yksinomainen rahoittaja. Lisäksi haettu avustussumma, 
17 000 euroa, oli vahvasti ylimitoitettu yhteen yksittäiseen runokonsert-
tiin. 

Avustuspäätös on tehty hakijan tekemän avustushakemuksen ja siihen 
liittyvän talousarvion mukaisesti ja hylkäysperuste ” Hanke nojaa liikaa 
kaupungin avustukseen” on perusteluna oikea.

Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteel-
la.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo niiden käyttöä.

Hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää jaoston käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jaka-
misesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on hy-
väksynyt tarkemmat avustuslajit ja arviointiperusteet 17.5.2022, § 16.

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.
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Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 5.10.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 5.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 27.09.2022 § 27
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§ 191
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta koskien nuorten kulttuuri-
passin pilotointia

HEL 2022-006842 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Ulla Laurio. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Teija Makkosen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 18.05.2022 Lindgren Minna Nuorten kulttuuripassi Hel-
sinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:  

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana aloitteen esitys-
tä kokeilla nuorten kulttuuripassin pilotointia osana koronasta palautu-
misen määräahoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Lindgrenin huolen 
nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä koronapandemian aikana ja 
kannattaa Helsingin kulttuurielämän elpymisen tukemista monin eri 
keinoin.  Samalla lautakunta toteaa, että ehdotusta ei voida toteuttaa 
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nykyisten käyttövarojen puitteissa, eikä ehdotetussa mittakaavassa ja 
asian valmisteluun liittyy edelleen avoimia kysymyksiä. 

Tehtyjen lisäselvitysten perusteella pilotti ehdotetaan toteutettavaksi 
kokeiluna pääasiallisesti seuraavalla tavalla:  

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala varaa vuoden 2023 koronatoipumiseen 
suunnatuista määrärahoista enintään 50 000 euroa jaettavaksi arviolta 
500 nuorelle, iältään 19- ja 20-vuotta. Alustavan kaavailun mukaisesti 
yksittäinen tuki voisi olla 99 euroa ja se osoitettaisiin kulttuurisetelin 
muodossa. Kohdenuoret valittaisiin ja tavoitettaisiin kaupungin etsivän 
nuorisotyön ja Ohjaamon kautta, jolloin tuki kohdistuu eniten tukea tar-
vitseville nuorille.

Kulttuurisetelin alustan valintaan vaikuttaa mm. se, mikä palveluntar-
joaja valitaan Helsingin kaupungin työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntae-
dun toteuttamiseen.  Perusteet, joilla kulttuurisetelin saajat valitaan, on 
esitettävä selkeästi, jotta ei rikota yhdenvertaisuussäännöksiä. Näiden 
perusteiden selvittäminen on edelleen käynnissä.   

Helsingin nuorten kulttuurisetelin käyttöä pyritään, mikäli se on tekni-
sesti mahdollista, suuntaamaan läsnätilaisuuksina toteutettaviin kulttuu-
ritapahtumiin ja -tilaisuuksiin, jolloin ne kannustavat nuoria lähtemään 
liikkeelle ja tutustumaan Helsinkiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Samalla on kuitenkin realistista varautua myös siihen mahdollisuuteen, 
että setelin käyttöä ei voi rajata yksinomaan kulttuuritapahtumiin, vaan 
sitä laajennettaisiin esimerkiksi muihin vapaa-ajan palveluihin. 

Tämän lisäksi on otettava huomioon kulttuurisetelin vaikutus nuorten 
saamiin mahdollisiin tukiin ja verotukseen: Toimeentulotuessa on suo-
jaosa 150 euroa, jonka saa kuukaudessa ansaita ilman, että se vaikut-
taa toimeentulotuen määrään. Täten esimerkiksi 200 euron seteli vai-
kuttaisi 50 euron verran tilanteessa, jossa nuori on toimeentulotuen pii-
rissä ja hänellä ei ole samaan aikaan muita tuloja. Jos kyse on yleises-
tä lahjasta, eikä ansiotyöstä saatavasta palkkiosta, on toimeentulotues-
sa yksin asuvalle katsottavan vähäisen avustuksen raja 50 euroa kuu-
kaudessa. Tämä siis tilanteessa, jossa nuori saisi kaupungilta ilman 
vastapalvelusta rahan arvoisen lahjan. Yli 100 euron arvoinen kulttuuri-
seteli olisi lisäksi veronalaista tuloa.

Vuonna 2021 Helsingissä asui 19-vuotiaita 12 263 ja 20-vuotiaita 13 
266. Nuorten aikuisten määrä Helsingissä on suuri, koska osa ammat-
tikorkeakoulujen ja yliopistojen yms. oppilaitosten opiskelijoista muuttaa 
virallisesti Helsinkiin.  Pakollisen oppivelvollisuuden päätyttyä nuorten 
tavoittaminen on vaikeaa. Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön kautta voi-
daan kuitenkin tavoittaa juuri niitä nuoria, joiden uskotaan hyötyvän 
kulttuuripalvelujen äärelle pääsemisestä eniten ja joilla saattaa olla ta-
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loudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia esteitä hakeutua itse kulttuurin pa-
riin.  

Pilotin aikana kerätään käyttäjiltä ja kulttuuripalveluiden tuottajilta ko-
kemuksia mallin käyttämisestä, tuloksista, hyödyistä ja kehittämiskoh-
teista sekä arvioidaan mahdollisen pysyvän toiminnan vaatimia resurs-
seja.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta  
lausuntoa kaupunginhallitukselle Minna Lindgrenin ja 26 muun valtuu-
tetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki pilotoi 
Nuorten kulttuuripassia osana koronatoipumista

Asetettuun määräaikaan 31.10.2.22 on saatu jatkoaikaa lisäselvitysten 
tekemistä varten. 

Lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2022 § 171 asia 6, jol-
loin asia jäi pöydälle.

Esittelijä poisti asian esityslistalta lautakunnan kokouksessa 
25.10.2022, § 179. Lausunto on valmisteltu sen jälkeen uudelleen. 
Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 18.05.2022 Lindgren Minna Nuorten kulttuuripassi Hel-
sinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 179

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 171
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 182, 183, 184, 185, 186, 188 ja 191 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 187 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 189 ja 190 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:
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Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Eeva Kärkkäinen Shawn Huff

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.11.2022.


