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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 89
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esi-
tystä siitä, että kaupunki myöntää huojennuksia omistamiensa kiinteis-
töjen vuokrissa tai vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimi-
jat vuokranmaksusta määräajaksi kokonaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Muttilaisen huolen 
kulttuurialan toimijoiden toimeentulosta ja toimintaedellytyksistä covid-
19-pandemian aikana ja ymmärtää monien erilaisten tukimuotojen ole-
van tarpeellisia poikkeuksellisessa tilanteessa.

Helsingin kaupunki on tehnyt tilanteesta kokonaisarvion ja linjannut, et-
tei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, koska nämä 
vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea valtion kustannustukea. 
Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi kaupunki näin kustan-
nuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska ra-
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joitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että valtio on ensisijainen 
pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.

Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen 
- mukaanlukien taide, kulttuuri ja tapahtumat - yrityksille, joiden liike-
vaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei tuol-
loin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Mark-
kinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olen-
naisesti, etteivät ne vastanneet vuokrasopimusten solmimisen aikaan 
osapuolten sopimukselle asettamia edellytyksiä. Myös yksityiset vuok-
ranantajat vapauttivat keväällä 2020 varsin laajasti vuokralaisiaan 
vuokranmaksuista.

Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai -
vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää 
markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletys-
tä valtiontuesta. Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen 
ryhmä, eikä valtiontukiarviointia voi tehdä kategorisesti koko alaa kos-
kien vaan toimintaa on arvioitava tapaus- ja hankekohtaisesti.

Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmak-
susta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kau-
pungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat 
säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu 
kunnan toimialaan, yksittäisten yritysten tukeminen lähtökohtaisesti 
taas ei kuulu. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikilla sellaisilla 
toimialoilla toimiviin yrityksiin - ei pelkästään kaupungin vuokralaisiin - 
joiden toiminta perustuu asiakaskäynteihin. Parhaiten yhdenvertainen 
kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.
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