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§ 44
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien kaupungin tilojen käytön helpottamista

HEL 2017-001313 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupungilla on asukas- ja kulttuurikäyttöön sopivia tiloja yli 1400 kpl. 
Osalla hallintokunnilla on käytössä tilojen sähköisiä vuokraus- ja va-
rausjärjestelmiä: opetustoimella Webtimmi sekä kulttuurikeskuksella ja 
liikuntavirastolla Innofactor Primen -järjestelmät. 

Opetustoimi vuokraa tilojaan Webtimmi–ohjelmiston kautta keskitetysti. 
Rekisteröityneet käyttäjät, kuten yhdistykset ja yritykset, voivat varata 
tilat suoraan sähköisesti. Myös liikuntavirastolla tilojen varaaminen on 
keskitettyä. Muilla virastoilla tilojen varaaminen on hajautettu tilaa hal-
linnoivan toimijan vastuulle. 

Kulttuuritoimen ja liikuntatoimen järjestelmiin on integroitu muita toimin-
toja, kuten henkilöstö- ja laiteresurssien varaamista sekä tilavuokran 
maksatusta. Sosiaali- ja terveystoimella sekä nuorisotoimella ei ole 
käytössä sähköistä varausjärjestelmää, vaan tilojen varaaminen tai 
vuokraaminen sovitaan sähköpostitse tai puhelimitse asianomaisesta 
tilasta vastaavan henkilön kanssa. Kulttuurin ja kasvatuksen toimiala 
uusii parhaillaan sähköisiä varausjärjestelmiä kulttuuritoimen ja liikunta-
toimen osalta. Liikuntavirasto on ottamassa käyttöön uutta varausjär-
jestelmää, Enkoraa. Koulusalit ovat olleet haettavissa kaudelle 2017-
2018 Timmi–järjestelmässä, mutta myös nämä tilat siirtyvät Enkoraan. 
Uusi järjestelmä helpottaa tilojen hakua.

Kirjasto on kehittänyt Varaamo -järjestelmää, joka otettiin koekäyttöön 
2016 alusta. Järjestelmässä asukkaat voivat varata tiloja suoraan jär-
jestelmästä, josta näkee vapaana olevat tilat. Tällä hetkellä Varaamon 
piirissä on 90 tilaa ja laitetta. Kirjaston tilojen varaamisen lähtökohta on 
periaatteessa ollut yksinkertaisempi kuin muilla toimialoilla esimerkiksi 
opetustoimessa. Kirjaston aukioloajat ovat pitkät. Tällöin tilojen valvon-
ta on kaiken aikaa läsnä. Lisäksi kirjastojen käyttäjäkuntana on periaat-
teessa kaikki asukkaat. Varaamo-ohjelman kehittämistä jatketaan 
muun muassa sähköisen maksamisen osalta. Tavoitteena kaupungin 
tilojen varaamisjärjestelmiä kehitettäessä on hyödyntää avointa rajapin-
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taa, joka mahdollistaa erilaisten tilojenvaraamisohjelmien yhteensopi-
vuuden.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä vs. toimialajohtajan seitsemännen esityksen 
kokouksen kolmantena asiana.

Asian aikana asiantuntijana kuultavana oli rakennetun omaisuuden hal-
lintapäällikkö Hildén Sari. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52
2 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin innovaatiorahastosta on vuosina 2016 ja 2017 rahoitettu 
kolmea tilojen sähköiseen varaamiseen ja lukituksen kehittämiseen liit-
tyvää hanketta. Näitä ovat kaupungin kirjaston Varaamo -hanke, Forum 
Viriumin Kalasataman Joustotilat -hanke sekä Kliffa Innovationsin han-
ke. Joustotilat ja Kliffa Innovationsin hankkeissa kehitetään tilojen säh-
köistä lyhytaikaista vuokraamista ja lukitusta. Myös Helsingin kaupun-
gin asunnoissa on otettu käyttöön vuokratalojen tilojen sähköistä varaa-
mista talojen asukkaille kerhotilojen ja pesulatilojen osalta. Uusia toi-
mintatapoja otetaan käyttöön sitä mukaa kuin teknologia ja käytännöt 
kehittyvät.

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen asetti 17.3.2014 työryhmän to-
teuttamaan opetusviraston ja liikuntaviraston kokeilua, jossa liikuntavi-
rasto vastasi liikuntatilojen käytöstä. Työryhmän työn ja kokeilujen tu-
loksena apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja sivistystoimen viras-
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topäälliköt sopivat 16.6.2015, että koulujen liikuntatilojen hallinta siirret-
tiin kokonaisuudessaan liikuntavirastolle alkaen 1.6.2017. Koulun oma 
liikuntatilojen iltakäyttö on maksutonta.

Selvityksen mukaan koulut hakevat liikuntaviraston sähköisessä järjes-
telmässä kullekin kaudelle tarvitsemansa ilta- ja vapaa-ajankäytön ajat 
liikuntatiloista.  Muissa tapauksissa koulujen on haettava vähintään 
kaksi viikkoa aikaisemmin tiloja omaan käyttöönsä. Äkillisissä, pakotta-
vissa tilanteissa koululla on oikeus käyttää liikuntatilojaan.  Tällaisella 
pakottavalla tilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa koulu tarvitsee tiloja 
ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman tapahtuman vuoksi eikä 
koululla ole mahdollisuuksia saada muita tiloja tähän tarkoitukseen. 
Koulun on välittömästi tällaisen tarpeen ilmaannuttua ilmoitettava 
asiasta liikuntavirastolle.

Liikuntavirasto hallinnoi ja jakaa vuoroja koulusaleihin arkisin klo 17-21 
ja viikonloppuisin klo 8-21 sekä koulujen loma-aikoina. Arkisin klo 17 
asti toiminta ja toimijat on edelleen rehtorin ja koulun johdon päätettä-
vissä kohdistuen esim. iltapäiväkerhoihin ym. aikaisen iltapäivän har-
rastuksiin.

Lautakunnat ovat ennen organisaatiomuutosta ohjeistaneet tilavuokrien 
hinnoittelua ja tilojen käytön priorisointia hallintokuntien tavoitteiden ja 
tarpeiden pohjalta. Liikuntalautakunta päätti 11.4.2017 kokouksessaan 
sekä liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikkojen käyttövuorojen 
jakojärjestyksestä ja -perusteista sekä koulujen liikuntasalien ilta- ja va-
paa-ajan käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteista.

Kaupungin toimitilojen korjaus- ja uusinvestoinneissa otetaan jatkossa 
tilojen asukaskäytön tarpeet paremmin huomioon hankkeiden tavoittei-
den asettelussa ja suunnittelussa. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota 
tilojen osastointiin, sähköinen lukitukseen, kulunvalvontaan ja turvalli-
suuden hallintaan, jotta ulkopuolisten tiloissa liikkumista voidaan pa-
remmin hallita.

Kaupunginjohtaja päätti 7.9.2016 johtajistokäsittelyssä merkitä Asukas 
ja yhteistyö alueilla -työryhmän loppuraportin tiedoksi. Samalla kaupun-
ginjohtaja päätti todeta, että työryhmän ehdottamat kaupungin julkisten 
palvelutilojen käyttöä koskevat periaatteet otetaan huomioon kaupun-
gin tulevan osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelussa ja kaupun-
ginkansliassa valmisteltaessa toimitilojen käyttöön liittyviä ohjeita ja 
maksuja koskevia päätöksiä. Työryhmä totesi muun muassa, että tule-
vien toimialalautakuntien tulisi linjata ja päättää yhdenmukaisista mak-
suista, tilojen yhteiskäyttöperiaatteista ja maksuttoman käytön kritee-
reistä.
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Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 19.4.2017 asettaa työryh-
män valmistelemaan kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tiloille lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja. 
Työryhmän tulee määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perus-
periaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. 
Työryhmän valmistelee erityisesti maksuttoman käytön periaatteet sekä 
selvittää omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, 
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset linjaukset 
asukkaiden tilankäytöstä. Asukaskäytöllä tarkoitetaan toimintaa, joka 
tapahtuu tilojen varsinaisen käyttäjän toiminnan ulkopuolella. Työryh-
män laatii esityksensä siten, että linjaukset voidaan ottaa huomioon 
vuoden 2018 talousarvion päätöksenteon yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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