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Kokousaika 31.08.2021 16:15 - 17:57

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

Läsnä

Jäsenet

Muttilainen, Sami puheenjohtaja
Karhuvaara, Arja (etänä) varapuheenjohtaja
Järvinen, Jukka (etänä)
Löfman, Pekka
Miala, Maria (etänä)
Mithiku, Hanna
Nyqvist, Maria
Veijalainen, Kimmo (etänä)

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
poistui 16.59, läsnä: 16 - 17 §

Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
esteellinen: 17 §

Fröberg, Stefan ulkoilupalvelupäällikkö
esteellinen: 17 §

Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
esteellinen: 17 §

Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö
Pusa, Satu (etänä) viestintäpäällikkö

tiedottaja
poistui: 17:36

Eloranta, Arja hallintosihteeri
tekninen avustaja

Nera, Miska hallintoasiantuntija
Kauppinen Janina (etänä) erityissuunnittelija

asiantuntija
saapui 17:18, poistui 17:35, läsnä: 
20 §

Puheenjohtaja

Sami Muttilainen 16 - 20 §
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Esittelijät

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
16 §, 18 - 20 §

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
17 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
16 - 20 §
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§ Asia

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

17 Asia/2 Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista 
2022

18 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden ko-
kousajat vuonna 2021

19 Asia/4 Liikunnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 
2019 pistokokeena

20 Asia/5 Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen 
myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteis-
ta
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§ 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto totesi kokouksen lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsi pöytäkirjantar-
kastajiksi jäsenet Maria Nyqvist ja Pekka Löfman sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Hanna Mithiku ja Jukka Järvinen.

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjan varatarkastajaksi Teijo Aallon sijasta Jukka Järvisen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto toteaa kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsee pöytäkirjan-
tarkastajiksi jäsenet Maria Nyqvist ja Pekka Löfman sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Hanna Mithiku ja Teijo Aalto.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 17
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuk-
sista 2022

HEL 2021-005133 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto esitti kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalle, että se esittäisi liikunnan laitosavustuksia vuo-
den 2022 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Liikunnan laitosavustukset TA 2021 Haettu 2022 TAE 2022
Helsinki Stadion Oy, josta 338 000 475 000 338 000
- toiminta-avustus 298 000 435 000 298 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 302 000 1 328 000 1 328 000
- korot ja lyhennykset 1 069 000 1 094 000 1 094 000
- vuokra-avustus 233 000 234 000 234 000
- toiminta-avustus 0 0 0
Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy

605 000 1 628 000 605 000

Stadion-säätiö sr, josta 7 529 000 8 598 000 6 819 808
- korot ja lyhennykset 5 169 000 5 650 000 5 650 000
- toiminta-avustus 1 900 000 748 000 0
- vuokra-avustus 460 000 2 200 000 1 169 808
Urhea-säätiö sr 150 000 250 000 250 000
Urheiluhallit Oy 4 000 000 6 670 000 4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 340 000 3 010 000 2 340 000
Muut laitosavustukset 249 000 731 500 249 000
Kaikki yhteensä 16 513 000 22 690 500 15 929 808

Liikuntajaosto kantaa erityistä huolta koronapandemian aiheuttamista 
tulonmenetyksistä, mutta vetoaa, että liikuntaresursseissa huomioidaan 
myös jatkuva kulukehitys.

Liikuntajaosto katsoo ettei laitosavustuksille tehty esitys ole riittävällä 
tasolla niin, että se mahdollistaa eri-ikäisten helsinkiläisten monipuoli-
sen  ja tasapuolisen liikkumisen.

Liikuntajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
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Käsittely

Esteelliset: Petteri Huurre, Tarja Loikkanen, Stefan Fröberg
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Koska asian esittelijä liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja oli esty-
nyt osallistumasta kokoukseen ja muut liikuntajaoston esittelijät olivat 
esteellisiä, niin asian esittelijänä toimi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja Tommi Laitio.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Lisätään esitykseen:
"Liikuntajaosto kantaa erityistä huolta koronapandemian aiheuttamista 
tulonmenetyksistä, mutta vetoaa, että liikuntaresursseissa huomioidaan 
myös jatkuva kulukehitys.

Liikuntajaosto katsoo ettei laitosavustuksille tehty esitys ole riittävällä 
tasolla niin, että se mahdollistaa eri-ikäisten helsinkiläisten monipuoli-
sen  ja tasapuolisen liikkumisen."

Kannattaja: Pekka Löfman

Liikuntajaosto hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto esittää kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnalle, että se esittäisi liikunnan laitosavustuksia 
vuoden 2022 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Liikunnan laitosavustukset TA 2021 Haettu 2022 TAE 2022
Helsinki Stadion Oy, josta 338 000 475 000 338 000
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- toiminta-avustus 298 000 435 000 298 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 302 000 1 328 000 1 328 000
- korot ja lyhennykset 1 069 000 1 094 000 1 094 000
- vuokra-avustus 233 000 234 000 234 000
- toiminta-avustus 0 0 0
Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy

605 000 1 628 000 605 000

Stadion-säätiö sr, josta 7 529 000 8 598 000 6 819 808
- korot ja lyhennykset 5 169 000 5 650 000 5 650 000
- toiminta-avustus 1 900 000 748 000 0
- vuokra-avustus 460 000 2 200 000 1 169 808
Urhea-säätiö sr 150 000 250 000 250 000
Urheiluhallit Oy 4 000 000 6 670 000 4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 340 000 3 010 000 2 340 000
Muut laitosavustukset 249 000 731 500 249 000
Kaikki yhteensä 16 513 000 22 690 500 15 929 808

Liikuntajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 liikunnan laitosavustusten haku päättyi perjantaina 
23.4.2021. Liikuntajaosto antaa 31.8.2021 laitosavustuksia koskevan 
ehdotuksensa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi 
vuoden 2022 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa 
koskevaan talousarvioon. Lopullisen oikaisukelpoisen päätöksen ha-
kemuksista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto jou-
lukuun 2021 kokouksessa. 

Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupun-
ginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mukai-
sesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien toi-
mittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuun-
nitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin talous-
arvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
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jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Korona-pandemia on heikentänyt myös liikunnan laitosavustusta saa-
vien toimijoiden toimintaedellytyksiä. Mitä suurempi osuus toiminnasta 
rahoitetaan pääsylipputuloilla ja tapahtumilla, sitä voimakkaampi heijas-
tusvaikutus tällä on ollut toimintaan. Omarahoitusosuuden putoaminen 
ja samalla kiinteiden kustannusten tietty liikkumattomuus ovat osaltaan 
vaikuttaneet negatiivisesti toimijoiden maksuvalmiuteen. Välitön seu-
raus on myös ollut tilapäisten ja lyhytaikaisten työsuhteiden ja työtilai-
suuksien tarjoamisen vähentyminen erilaisille freelance-työntekijöille.

Tulevan syksyn sekä ensi vuoden osalta tilanne on myös monin tavoin 
epäselvä. Syksyn palvelujen myynti on toistaiseksi lähtenyt heikosti 
liikkeelle ja kaupunkilaisten ajan- ja palvelujen käyttö on muuttunut 
epävarmemmaksi ja lyhytjänteisemmäksi. 

Tässä esityksessä ei ole otettu korona-pandemian negatiivisia vaiku-
tuksia huomioon. Korona-kompensaation lähtökohtana on, että pan-
demiatilanteesta aiheutuvien tulonmenetysten korvaamista tulisi arvioi-
da erikseen ja tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä tär-
keänä lähtökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen toi-
mintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tarpeen 
arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Tämän lisäksi 
tarkasteltaisiin toimijoiden suoritteita vuodelle 2022. 

Vuoden 2021 osalta kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarvio-
kohdalle 1 30 01 varattiin 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin ko-
ronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarvios-
saan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavus-
tuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimer-
kiksi liikunnan ja kulttuurin laitosavustusta saavien kaupungin tytäryh-
teisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. 

Tämä esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavus-
tuksista vuodelle 2022 on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous-
ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Asiaa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.
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Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden ko-
kousajat vuonna 2021

HEL 2021-008929 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu syyskau-
della 2021 seuraavasti:

ti 2.11.2021 klo 16.15
to 18.11.2021 klo 16.15
ti 7.12.2021 klo 16.15

Liikuntajaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan ko-
koushuoneessa osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros. Koronapan-
demiatilanteen niin vaatiessa jaoston kokouksiin on myös yhä mahdol-
lisuus osallistua sähköisessä toimintaympäristössä etänä

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivä-
nä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Liikunnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuo-
teen 2019 pistokokeena

HEL 2021-005681 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto merkitsi tiedoksi tilin-
pidontarkastajan raportit koskien vuonna 2019 avustusta saaneiden ti-
linpidontarkastusta.

Käsittely

Koska asian esittelijä liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja oli esty-
nyt osallistumasta kokoukseen, niin asian esittelijänä toimi liikuntajohta-
ja Tarja Loikkanen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunta_Raportti_GB Gym ry
2 Liikunta_Raportti_REDS Helsinki ry
3 Liikunta_Raportti_Tanssiklubi Master ry
4 Liikunta_Raportti_Uimaseura Helsinki ry
5 Liikunta_Raportti_Viikingit Jääkiekko ry
6 Liikunta_Raportti_Voimisteluseura Helsinki - VSH ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialayhteinen tilinpidontarkistus avustusta saaville yhdistyksille ja yhteisöille
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luku 1 § mukaan kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialata-
soisesti. Lautakunnan jaostot päättävät jaoston käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta, hyväksyvät perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta ja val-
vovat avustusten käyttöä.

Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävim-
mistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahojen ja tavoitteiden 
osalta yhdeksi toimenpiteeksi kirjattiin jo edellisvuonna, että vuoden 
2019 aikana yhtenäistetään toimialan avustusten (kulttuuri, liikunta, 
nuoriso) käytön seuranta ja toteutetaan ulkopuolinen vuonna 2018 
avustusta saaneiden tilinpidontarkastus (kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta 15.1.2019, § 4 liite 3).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi tilinpidontar-
kastajan raportit koskien vuonna 2018 avustusta saaneiden tilinpidon-
tarkastusta kokouksessaan 5.5.2020. Samalla päätettiin, että toimialan 
avustusten käytön yhtenäistä pistokoeluonteisesti tehtävää tarkastus-
menettelyä jatketaan ja vuotta 2019 koskeva avustusten tarkastusra-
portti esitellään lautakunnalle vuoden 2020 lopussa.

Tarkastusraportit vuodelta 2019 esiteltiin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kokouksessa 25.5.2021, § 69. Lautakunta päätti edel-
leen jatkaa toimialan avustusten käytön yhtenäistä pistokoeluonteisesti 
tehtävää tarkastusmenettelyä. Vuotta 2020 koskeva avustusten tarkas-
tusraportti esitellään lautakunnalle vuoden 2022 keväällä.

Avustusten käytön valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että avustus-
ta käytetään avustuspäätöksen mukaisesti ja siihen käyttötarkoituk-
seen, johon se on myönnetty. Tässä tarkoituksessa valvotaan avustus-
ta saaneen yhteisön toimintaa ja taloutta. Valvonta on mitoitettava si-
ten, että avustuksen käytöstä avustuspäätöksen mukaisesti saadaan 
riittävä varmuus ottaen huomioon avustuksen suuruus ja luonne. Avus-
tuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kir-
janpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia 
tarkastuksia (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 
28.10.2019).

Toinen keskeinen tavoite on auttaa tarkastustoiminnan ja vuoropuhelun 
kautta tarkastettavia yhteisöjä sekä muita avustettavia yhteisöjä kehit-
tämään omaan toimintaansa. Tarkastustoiminnan avulla kumppanuu-
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syksiköissä pystytään kehittämään avustukseen liittyvää opastusta ja 
neuvontaa.

Vuoden 2020 tilinpidontarkistus

Syksyn 2020 aikana tarkastettiin pistokokeisiin perustuen 6-7 yhteisön 
tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit vuonna 2019 avustusta niin 
nuorisojaostolta, kulttuurijaostolta kuin liikuntajaostolta saaneiden osal-
ta. Tarkastettavat yhteisöt valittiin avustusvalmistelijoiden harkintaan 
perustuen edustamaan erityyppisiä avustustoimijoita. Tarkastettaville 
yhteisöille toimitettiin tarkastajan toimesta lista, johon oli lueteltu mate-
riaali, joka heidän tuli toimittaa tarkastuksen tekemistä varten. Kaikki 
yhteisöt toimittivat pyydetyt materiaalit tilintarkastusta varten.

Tarkastetut liikuntaseurat:

1. GB Gym ry
2. REDS Helsinki ry
3. Tanssiklubi Master ry
4. Uimaseura Helsinki ry
5. Viikingit Jääkiekko ry
6. Voimisteluseura Helsinki - VSH ry

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunkiyhteisiä avustusten 
yleisohjeita. Tämän lisäksi avustuspäätökset tekevillä jaostoilla on yksi-
tyiskohtaisemmat myöntämisperusteensa, jotka vaihtelevat avustus-
muodoittain.

Tilinpidontarkastaja KPMG Oy (tarkastaja) on tarkastellut yhdistysten 
toimintaa suhteessa kunkin avustuksen myöntämisperustei-
siin/arviointikriteereihin, yhdistys- ja kirjanpitolakeihin sekä hyvän hal-
linnon periaatteisiin. Kumppanuusyksiköt ovat tavanneet niin yhdessä 
kuin erikseen KPMG oy:n tarkastajat ja käyneet raportit ja huomiot läpi.

Yhdistysten ja yhteisöjen taloudenpito ja hallinto

Tarkistuksien yleishavaintona voidaan todeta, että useimmilla yhteisöil-
lä taloudenpito ja hallinto ovat kirjanpito- ja yhdistyslain mukaisia ja nii-
tä hoidetaan riittävän huolellisesti. Voidaan myös todeta, että halu teh-
dä oikein on suuri. Toiminta on lähtökohtaisesti luottamukseen perus-
tuvaa, avointa ja vastuullisesti organisoitua. Yhdistyksen koolla on vai-
kutusta talouden ja hallinnon järjestämiseen: Mitä pienempi yhdistys tai 
toimija, sitä kapeammilla harteilla ja mahdollisimman pienellä byrokra-
tialla toimintaa pyritään pyörittämään. Se ei suoraan korreloi sen kans-
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sa onko asiat kunnossa vai ei, mutta samalla tavalla ei välttämättä osa-
ta tai ole resursseja hoitaa.

Osassa tarkastettavissa yhteisöissä taloutta ja hallintoa hoidetaan va-
paaehtoispohjalta, mikä voi aiheuttaa rajoitteita. Vapaa-ajalla tehtynä ei 
ole välttämättä aikaa ja mahdollisuutta paneutua asioihin samalla tasol-
la kuin jos palkattu työntekijä. Jo edellisen tarkastuksen havaintona oli, 
että hakijoiden taloushallinnan ja hallinnollisen osaamisen vähäisyys 
voi johtaa avustusten valmisteluissa sekä järjestöjä että valmistelijoita 
työllistäviin lisätietopyyntöihin ja päätösten teon viivästymiseen. Pa-
himmillaan toimijoiden osaamisen vähäisyys voi johtaa siihen, ettei 
avustusta voida myöntää ja/tai se joudutaan perimään takaisin.

Suurimmalla osalla kirjanpito on ulkoistettu, joten sitä kautta tulee 
osaamista. Toisaalta kirjanpitäjällä ei ole välttämättä kokemusta tai tie-
toa avustusehdoista. He eivät tällöin ehkä osaa huomioida tai neuvoa 
yhteisön hallitusta avustuksen seurannan osalta.

Avustusten kohdentaminen ja helsinkiläisyys

Toiminta-avustuksen seuranta kirjanpidossa on vaihdellut eri toimijoilla: 
Mitä useampi rahoituslähde toimijalla on, sitä suurempi todennäköisyys 
erillisiin kustannuspaikkaseurantoihin. Useat avustusta saavista yhtei-
söistä saavat kaupungin lisäksi avustusta myös valtiolta tai säätiöiltä, 
joille myös raportoidaan säännöllisesti toiminnasta ja taloudesta. Jos 
toiminta tapahtuu Helsingissä, voidaan lähtökohtaisesti katsoa, että täl-
löin palvellaan helsinkiläisiä ja avustus hyödyttää kuntaa välillisesti, 
vaikka osallistujat olisivat ulkopaikkakuntalaisia. Liikunnan ja nuorison 
puolella seuroissa on jäsenrekisterit, joiden perusteella toiminnan koh-
dentumista kohderyhmälle voidaan arvioida. Kaikki nuorisojärjestöt ei-
vät aktiivisesti luetteloi tai arkistoi toimintaan osallistuvia, koska katso-
vat, että tietosuojalaki rajoittaa tätä (näissä tapauksissa toiminnan koh-
dentumista kohderyhmälle arvioidaan nuorisojärjestön luonteeseen + 
tuensaajan vahvistukseen perustuen). 

Tarkastajan muut huomiot

Yhteisöjen yleishyödyllisyyden osalta todettiin jo edelliskerralla, että 
nuorison ja liikunnan avustusten myöntämisperusteissa on toimijoiden 
yleishyödyllisyyden vaatimus. Tämän yleishyödyllisyyden täyttyminen 
toiminnassa on joiltain osin ollut epäselvää. Tarkastaja raportoi, että lä-
hipiiriin liittyvät kytkökset ovat hankalasti arvioitavissa. Liikunnan toimi-
jat olivat erityisen aktiivisia tarkastuksen aikana. Liikunnan toimijoilla on 
myös normaalia useammin poikkeava tilikausi, joten avustusten käyttö-
aika ja tilikausi eivät mene yksi yhteen. Tämä voi osin vaikeuttaa rapor-
tointia, koska vuosikellot eri ajassa. Kulttuurin avustusohjeistus on toi-
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mialalla väljin. Toiminnan luonne on myös erityyppinen kuin nuorison ja 
liikunnan osalta, jossa avustettavien toimijoiden toiminnan kohde on 
helpommin nimettävissä ja tarkastettavissa. Etenkin pienet toimijat te-
kevät yhdistyksissä töitä ”vereslihalla” ja pienetkin havainnot toimin-
nassa otetaan hyvin henkilökohtaisesti ja raskaasti. Halu tehdä oikein 
on useimmilla suuri.

Erityishuomiot liikunnan avustuksista

Liikunnan avustuksia saaneiden toiminnasta ja kirjanpidosta ei löytynyt 
merkittävää huomauttamista.

Tilinpidontarkistusten jatko ja kehittäminen

Kumppanuusyksiköt korostavat sitä, että kun avustustoiminnan tarkas-
tustoimintaa edelleen yhtenäistetään, voidaan myös yhdessä suunnitel-
la paremmin apua ja ohjeistuksia talouden ja hallinnon kehittämiseen 
samalla kun avustusten käytön yhtenäistä pistokoeluonteisesti tehtävää 
tarkastusmenettelyä jatketaan. Nyt kun takana on kaksi tarkastuskier-
rosta, on aika myös arvioida, millä mallilla ja aikataululla tulevia pisto-
koeluonteisesti tehtäviä tarkastuksia jatketaan. 

Kahden kierroksen jälkeen kumppanuusyksiköt näkevät, että tarkas-
tuksia pitää kehittää enemmän konsultointi ja opastus –malliseen käy-
täntöön, jossa yhteisöt saisivat samalla ohjeistusta talouden ja hallin-
non osalta. Kyseisen mallin kautta myös avustusvalmistelijat saavat 
apua ja konsultointia avustusvalmisteluun liittyviin ja entistä haastavim-
piin kysymyksiin, tilinpäätös- ja yhdistyslakitulkintoihin. Kyseessä olisi 
paremminkin neuvotteleva ja vuorovaikutteinen avustustoimintaan liit-
tyvä erityisasiantuntijapalvelu eikä niinkään tilintarkastuspalvelu tai ti-
lien tekninen tarkastus. Lautakunnan jaostojen avustusten käytön val-
vontatehtävään kuuluu palvelukohtaisten raporttien perusteella tehtävä 
käytön valvonta. Nyt tehty tarkastusraportti esitellään jaostoille syksyllä 
ja siellä myös päätetään mahdollisista toimenpiteistä nyt tehtyihin tar-
kastuksiin. Avustusten käytön seurantaa sekä yhteisöjen talouden ja 
hallinnon kehittämistä edistetään toimialayhteisesti.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liikunta_Raportti_GB Gym ry
2 Liikunta_Raportti_REDS Helsinki ry
3 Liikunta_Raportti_Tanssiklubi Master ry
4 Liikunta_Raportti_Uimaseura Helsinki ry
5 Liikunta_Raportti_Viikingit Jääkiekko ry
6 Liikunta_Raportti_Voimisteluseura Helsinki - VSH ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 69
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§ 20
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumi-
seen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja pe-
riaatteista

HEL 2021-009132 T 02 02 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto esitti kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalle, että kaupunginvaltuuston 16.6.2021, § 187 kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalle myöntämä toimintakatteen kertaluontei-
nen alitusoikeus 3,5 miljoonaa euroa jaetaan kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan ekosysteemin toimijoille suhteessa nykyisiin avustusmäärä-
rahoihin seuraavasti: liikunta noin 1,05 miljoonaa euroa, nuoriso noin 
0,33 miljoonaa euroa ja kulttuuri noin 2,12 miljoonaa euroa.

Liikuntajaosto päätti esittää saman sisältöisesti kulttuuri- ja kirjasto- se-
kä nuorisojaostojen kanssa, että tämän korona-avustuskokonaisuuden 
toimialayhteiset avustusperiaatteet ovat seuraavat:

Avustukset kohdennetaan:

 Kulttuurialan ja tapahtumien toipumisen tukemiseen.
 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemista osana koronasta 

toipumista.

Liikunta-avustuksia koskevat erityiset avustusperiaatteet ovat seuraavat

Avustusta voidaan myöntää helsinkiläisille liikunta- ja urheiluseuroille, 
jotka ovat vuosina 2021 ja/tai 2020 olleet liikunnan toiminta-
avustuksen, tilankäyttöavustuksen tai muiden liikuntaa edistävien yh-
distysten avustusten piirissä. Avustusten myöntämisessä painotetaan 
lasten ja nuorten toimintaa sekä niitä seuroja, joiden toiminta ja/tai ta-
lous ovat eniten kärsineet toimintaan ja tilojen käyttöön kohdistuneista 
rajoituksista ja suluista.

Liikuntajaosto esitti, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuuttaa 
toimialajohtajan päättämään korona-avustushaun avaamisesta. Toimia-
lajohtaja valtuutetaan päättämään tarvittavista hakuun liittyvistä vähäi-
siksi katsottavista muutoksista.

Avustettavista hankkeista ja avustettavasta toiminnasta päättävät kukin 
jaosto osaltaan esittelyn perusteella.

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia.
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Haku avataan viimeistään 20.9.2021 ja päättyy viimeistään 8.10.2021. 
Jaostot päättävät avustuksista viimeistään marraskuussa.

Liikuntajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Koska asian esittelijä liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja oli esty-
nyt osallistumasta kokoukseen, niin asian esittelijänä toimi liikuntajohta-
ja Tarja Loikkanen.

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Janina Kauppinen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Muistio tuen tarpeesta koronakriisistä kärsivälle liikunnan kentälle
2 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry_Muistio 11.8.2021
3 Olympiakomitea_Muistio 12.8.2021
4 Seuraparlamentti_Muistio 13.8.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan yh-
teiset avustusperiaatteet ja valvoo niiden toteutumista toimialatasoises-
ti. Päätöksen mukaan useampaa kuin yhtä palvelua koskevat avustus-
ten myöntämis- ja arviointikriteerit päättää lautakunta. Yksittäiset avus-
tuspäätökset ratkaistaan jaostoissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.6.2021, § 425 kulttuurin ja vapaa-ajan 
lautakunnan esityksen, jonka mukaan varataan 3,5 miljoonan euron ali-
tusoikeus toimintakatteeseen osoitettavaksi kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan avustuksiin koronasta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 
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kulttuurin ja liikunnan toimijoille vuonna 2021. Kaupunginvaltuusto vah-
visti päätöksen 16.6.2021, § 187.

Määrärahaa saa päätöksen mukaan käyttää vain avustuksina ja ne tu-
lee kohdentaa koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillis-
ten haittojen vähentämiseksi ja enintään se määrä, kuin kustannuksia 
on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut. Tavoitteena on myös 
volyymien palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle. Koronasta johtu-
va epävarmuus jatkuu pitkäkestoisena, minkä vuoksi toiminnan volyy-
mien palauttamiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Määrärahaa voi näistä 
olosuhteista johtuen käyttää vuoden 2022 loppuun saakka.

Korona-kriisi on näkynyt toimijakentässä esimerkiksi vuokranmaksuon-
gelmina, tapahtuma- ja taidekentän taloudellisina ongelmina, liikunta-
seurojen seuralisenssien vähentymisenä ja varovaisuutena kiinnittää 
alihankkijoita tuleviin tuotantoihin. Kriisi näkyy myös osaajavuotona 
muille aloille.

Kulttuurialan sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tilanne koro-
nakriisissä on erityisen haastava ja rajoitukset ovat vaikuttaneet niihin 
merkittävästi. Kulttuurialan suhteen kyse on koko ekosysteemin säily-
misen turvaamisesta ja lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta erit-
täin merkityksellisestä hyvinvointitekijästä, joka vaikuttaa koko ikäluok-
kaan. Erityisesti ajankohtaisimmat tiedot tulevista terveysturvallisuu-
teen perustuvista rajoitustoimista sekä jatkuva epävarmuus puoltavat 
näitä painotuksia.

Helsingin kaupungin kulttuurin, liikunnan ja nuorison palveluissa tunne-
taan koronan negatiiviset vaikutuksen ekosysteemiin. Palvelut ovat li-
säksi heinä-elokuussa kuulleet toimijakenttää ajantasaistaakseen tar-
peisiin liittyviä kysymyksiä. Kuulemistilaisuuksista nostetaan seuraavat 
havainnot ja tarpeet johdannoksi asiasta käytävää lähetekeskustelua 
varten.

Kulttuuri

Kulttuurialan tilanteesta koronakriisissä ja tuen tarpeesta alalle on to-
teutettu erilaisia selvityksiä ja kartoituksia. Näitä on tehty muun muassa 
Opetus- ja kulttuuriministeriön, säätiöiden sekä edunvalvontatahojen 
toimesta. Näiden materiaalien perusteella valmisteltiin vaihtoehtoja tu-
kemisen tavoista, ja edelleen niiden pohjalta toteutettiin lausuntokierros 
kesän 2021 aikana ja kuulemistilaisuus 10.8.2021. Lausuntoja pyydet-
tiin ja kutsu kuulemistilaisuuteen toimitettiin kahdellekymmenelle kult-
tuurialan edunvalvojalle ja toimijalle. Kymmenen toimijaa toimitti lau-
sunnon ja kymmenen toimijaa osallistui kuulemistilaisuuteen; yhteensä 
kolmetoista toimijaa otti osaa asiasta käytyyn keskusteluun.
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Kuulemiset pääosin vahvistivat aiemmissa selvityksissä ja julkisessa 
keskustelussa esiin nousseita teemoja. Esiin nousivat muun muassa 
havainnot yksittäisten taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tukemisen 
tarpeesta sekä kasvava huoli koko ekosysteemin säilymisen turvaami-
sesta. Kuulemiset vahvistivat myös käsitystä moninaisesta tukemisen 
tarpeesta ja eri tukimuotojen eduista ja puutteista. Tukemisen tavoista 
esitettiin erilaisia näkökulmia, mutta esimerkiksi työllistävät hankkeet 
nähtiin yhtenä tapana tukea moninaisesti niin yksilöitä, kuin koko eko-
systeemiä. Toisaalta henkilökohtaiset apurahat koettiin edelleen mie-
lekkäinä. Laajemmassa mittakaavassa tuotiin esiin, että elvyttävää ja 
moninaista tukea kentälle tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Toteutustavaltaan henkilökohtaiset apurahat olisivat kuitenkin huomat-
tavan haastava tapa tukea toimijoita. Helsingin kaupunki on aiemmin 
luopunut henkilökohtaisista apurahoista, koska tehtyjen linjausten mu-
kaan suora taitelijatuki on ensisijaisesti taiteen edistämiskeskuksen 
tehtävä. Kaupungin avustusten painotuksena on tukea kaupunkilaisten 
ja yleisöjen kohtaamisia ja tapahtumia. Taide- ja kulttuurielämää ja yk-
sittäisiä taiteilijoita on tuettu toimijoiden kautta, jotka työllistävät taiteli-
joita ja tekevät taidetta. Tämän katsotaan olevan kaupungin tehtävä ja 
toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta tuottavampaa kuin yksittäisten 
taiteilija-apurahojen myöntäminen.

Helsinkiläisten toimijoiden tilanne nähtiin erityisen vaikeana, sillä rajoi-
tukset ovat olleet täällä erityisen merkittäviä ja pitkäkestoisia, eikä ala 
ole päässyt käynnistymään samalla tavoin kuin muualla Suomessa. 
Helsingin toimenpiteillä nähtiin olevan myös laajempi koko alan ilmapii-
riin vaikuttava rooli.

Liikunta

Koronapandemian vaikutuksia väestön liikkumiseen sekä seuratoimin-
taan on selvitetty ja tutkittu usean eri tahon toimesta koronakriisin aika-
na. Näitä selvityksiä sekä Helsingin kaupungin omaa tausta-aineistoa 
hyödynnettiin pohjatietona ennen elokuussa käytyjä kuulemistilaisuuk-
sia. Alkusyksyllä kuultavana olivat Suomen Olympiakomitea 
(12.8.2021), Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (11.8.2021) sekä hel-
sinkiläisten seurojen edustajista koottu seuraparlamentti (10.8.2021 ja 
13.8.2021).

Kuulemistilaisuuksista sekä taustamateriaaleista saatu informaatio oli-
vat linjassa keskenään. Koronapandemia on polarisoinut liikkumista eri 
väestöryhmissä, ja kriisi on vaikuttanut merkittävällä tavalla liikuntaseu-
rojen ja -yhdistysten aktiiviharrastajien määrään. Seuratoiminta on toi-
minut Helsingissä jo pitkään vajaalla teholla rajoitusten takia, ja seuro-
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jen sekä moninaisen laji- ja toimintakirjon tulevaisuudesta oltiin huolis-
saan. Harrastajien vähenemisen lisäksi esiin nousi huoli seuratoimijoi-
den, ohjaajien sekä valmentajien jaksamisesta sekä riittävyydestä pit-
kään jatkuneen tilanteen seurauksena.

Toimijoiden vaihtelevien resurssien myötä seuratoiminta on polarisoitu-
nut entistä enemmän pandemian aikana. Kuulemisten perusteella tule-
vaisuuden avustustarpeet vaihtelevatkin aina kustannustukimaisesta 
avustuksesta toiminnan uudelleen käynnistämisen tukemiseen. Seura-
toiminnan elvyttäminen eri keinoin ja harrastajien palauttaminen takai-
sin toimintaan nousivat kuitenkin esille yhteisenä tekijänä kaikissa kuu-
lemistilaisuuksissa.

Nuoriso

Koronapandemian vaikutuksia nuoriin on tutkittu ja selvitetty epidemian 
alusta saakka. Tutkimuksia ja selvityksiä ovat tuottaneet mm. Nuoriso-
tutkimusverkosto, Kela ja valtakunnalliset nuorisojärjestöt. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on myös selvittänyt alkuvuodesta 2021 nuorisojär-
jestöjen kentän näkemystä nuorten tilanteesta nuoriso- kulttuuri- ja lii-
kunta-alan toimijoille tehdyn kyselyn avulla. Lisäksi nuorisopalvelut on 
kuullut keskeisiä helsinkiläisiä nuorisojärjestöjä kesällä 2021 toteutetun 
kyselyn kautta sekä Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n hal-
lituksen kanssa pidetyssä kuulemistilaisuudessa 8.6.2021. Helsinki-
Teamin jäseninä on merkittävä osa helsinkiläisistä isommista nuoriso-
järjestöistä.

Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä näkyy, että nuorten tilanne on 
pandemian johdosta polarisoitunut lisää. Niillä nuorilla, joilla meni huo-
nommin jo ennen pandemiaa, menee nyt entistä huonommin. Yksi 
merkittävä tutkimushavainto on, että 15–25-vuotiaiden nuorten tyyty-
väisyys elämäänsä oli koko Nuorisobarometrin mittaushistorian alhai-
simmalla tasolla pandemian aikana. Nuorisobarometria on tehty vuo-
desta 1997 saakka.

Helsinkiläisille nuorisojärjestöjen kuulemisissa nousi esiin huoli siitä, et-
tä osa nuorista on tippunut pois toiminnasta sekä se, että osa mukana 
olevista nuorista voi selvästi aiempaa huonommin. Erityisesti ne järjes-
töt, joiden työ painottuu nuoruuden keskivaihetta eläviin ja itsenäistyviin 
nuoriin, toivat esiin huolen tämän ikäryhmän nuorten hyvinvoinnista. 
Samaan aikaan kysyntä leireille ja muulle fyysistä kohtaamista mahdol-
listavalle toiminnalle on ollut kovaa, silloin kun kasvokkaista toimintaa 
on voitu järjestää. Nuoruuden kehitystehtävissä kaverit ja yhteinen toi-
minta ovat olennaisia. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia näihin nyt, 
kun pandemiasta aletaan rakentaa tietä eteenpäin. Nuorisoyhdistys-
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kenttä nojaa paljon vapaaehtoistyöhön, joten sen tukeminen, koordi-
nointi ja kehittäminen ovat yksi kohde, johon kaivataan resursseja. Jär-
jestöjen mukaan tarvitaan lisärahoitusta sille, että voidaan paremmin 
tavoittaa toiminnasta pudonneita nuoria sekä järjestää enemmän har-
rastus- ja nuorisotyön toimintaa, joka vastaa nuorten toiveisiin ja tarpei-
siin.

Asiaa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
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1 Muistio tuen tarpeesta koronakriisistä kärsivälle liikunnan kentälle
2 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry_Muistio 11.8.2021
3 Olympiakomitea_Muistio 12.8.2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 16, 17, 18 ja 20 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 19 §.

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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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.
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