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Kokousaika 05.09.2017 16:15 - 18:32

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Gebhard, Elisa varajäsen
Granroth, Simon varajäsen
Luomanen, Raine varajäsen
Meros, Päivi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Toivonen, Niilo varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Soininvaara, Anna-Maria keskustakirjaston johtaja

saapui 16:41, poistui 17:47, poissa: 
26§, 27§, 28§, 30§, 31§, 32§, 33§, 
34§, 35§

Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
saapui 16:41, poistui 17:47, poissa: 
26§, 27§, 28§, 30§, 31§, 32§, 33§, 
34§, 35§

Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Arja Karhuvaara 26-35 §

Esittelijät
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Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
26-30 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
31 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
32-35 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
26-35 §
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§ Asia

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

27 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

28 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta ammattiin opis-
kelevien opiskelijoiden harjoittelupaikoista

29 Asia/4 Keskustakirjasto Oodin rakentamis- ja toiminnan suunnittelun tilanne-
katsaus

30 Asia/5 Kirjaston vanhojen maksujen poistorajan nostaminen

31 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Suvilahden skeitti-
puiston virallistamiseksi

32 Asia/7 Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön vir-
kaan ottaminen

33 Asia/8 Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimus 
nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017

34 Asia/9 Muutoksii ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustus-
päätökseen vuodelle 2017

35 Asia/10 BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustus-
päätökseen vuodelle 2017
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§ 26
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sami Muttilainen 
ja Simon Granroth sekä varatarkastajiksi jäsenet Johanna Sydänmaa 
ja Otto Meri.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Arja Karhuvaaran sijasta Sami Muttilaisen ja 
Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta Simon Granrothin sekä varatar-
kastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Johanna Sydänmaan.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Arja Karhuvaa-
ra ja Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä varatarkastajiksi jäsenet Jussi 
Chydenius ja Otto Meri.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 2 (35)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
05.09.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alvnro
liikuntavirasto@hel.fi http://www.hel.fi/liikunta +358 9 310 87770 FI02012566

§ 27
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

16.8.2017, 22 §
Latukoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden 
käyttöön

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

15.8.2017, 11 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo, Hakasalmen huvi-
lan näyttelyseinäkkeen hankinta

Museonjohtaja

15.8.2017, 9 §
Kaupunginmuseo, Nuoret sodassa - draamapedagogisen ohjelman 
hankinta

Taidemuseon johtaja

18.8.2017, 16 §
Taidemuseon taideteoslaina, Suomen Valokuvataiteen museo

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

17.8.2017, 10 §
Herttoniemen mäkihyppypaikan hoidon tehtävät ja vastuut 1.6.2017 al-
kaen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

24.8.2017, 3 §
Yksityishenkilön vuokran kohtuullistamishakemus, Pihlajamäen nuori-
sotalo
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Itäinen nuorisotyö, kumppanuusyksikkö, kumppanuuspäällikkö

14.8.2017, 11 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

16.8.2017, 12 §
Tapanilan Hiidenkiven talotoimikunnan talokerhoavustushakemus vuo-
delle 2017

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

11.8.2017, 3 §
AA-Ryhmä Raspi VII:n vuokran kohtuullistamishakemus, Ruoholahden 
nuorisotalo

Esittelijä
vs. toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 28
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta ammattiin 
opiskelevien opiskelijoiden harjoittelupaikoista

HEL 2017-003878 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Vesikansan aloitteessa esitetään, että Helsinki helpottaa 
ammattiin opiskelevien nuorten harjoittelupaikkojen saamista. Tämä ta-
voite on kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan mielestä kannatettava. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii jo tällä hetkellä niin, että sen toi-
minnoissa on runsaasti opiskelijoita paitsi harjoitteluissa myös projek-
tiopinnoissa. 

Espoo ja Vantaa ovat varanneet omat harjoittelupaikat omien kaupun-
kiensa oppilaitosten opiskelijoille. Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla oman kaupungin oppilaitosten harjoittelijoiden automaattinen 
etusija olisi ongelmallinen toimintamalli, sillä helsinkiläisillä oppilaitoksil-
la ei ole tarjolla esimerkiksi nuoriso-tai liikunta-alan koulutusta.

Helsingin kaupunki on sekä nuoriso-, liikunta että kulttuurialalla niin 
keskeinen työnantaja ja toimialan kehittäjä, että alan opiskelijoiden on 
voitava hakeutua harjoitteluun Helsinkiin. Nämä harjoittelut ovat merkit-
tävä työnantajakuvan muokkaaja ja rekrytoinnin kanava.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa jatkossakin aktiivisesti opiskeli-
joille harjoittelupaikkoja ja yhä tiivistää yhteistyötä Stadin ammattiopis-
ton ja muiden ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Toimialan 
ammattialoilla tulee kuitenkin olla harjoittelijoita myös muualta kuin hel-
sinkiläisistä oppilaitoksista.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 
asia 10

2 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa- 
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sanna 
Vesikansan ja 14:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta jossa esite-
tään, että Helsinki helpottaa ammattiin opiskelevien nuorten harjoittelu-
paikkojen saamista. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 
asia 10

2 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 26

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.08.2017 § 198
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§ 29
Keskustakirjasto Oodin rakentamis- ja toiminnan suunnittelun tilan-
nekatsaus

HEL 2017-009509 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi keskustakir-
jasto Oodin rakentamis- ja toiminnan suunnittelun tilannekatsauksen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Päätöstekstiin lisäys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, 
ettei Oodin valmistuminen heikennä lähikirjastojen palvelutasoa eikä 
henkilöstön koulutusmahdollisuuksia.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustakirjasto Oodin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. Ra-
kennuksen runko on valmis, ja sen rakenteet on tarkastettu elokuussa. 
Seuraava vaihe on julkisivuelementtien asentaminen, mikä aloitetaan 
rakennuksen pohjoispäästä. Myös sisätyöt ja katon rakentaminen on 
aloitettu pohjoispäästä.

Harjannostajaiset pidetään 17.5.2018.

Hanke on pysynyt budjetissa.
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Toiminnan sisältöjä on suunniteltu useassa palvelumuotoiluhankkees-
sa: perheiden palvelut, aulan palvelut, joiden järjestämiseen osallistuu 
useita kumppaneita, toisen kerroksen palvelut ja kolmannen kerroksen 
aineistojen järjestäminen. Loppuvuoden 2017 ohjelmassa on turvalli-
suussuunnittelu. Palvelumuotoiluhankkeiden tulokset toimivat myös 
lähtötietoina irtokalustesuunnittelulle.

Palvelumuotoiluhankkeiden lisäksi suunnittelussa osallistetaan kaupun-
kilaisia edelleen myös muilla tavoilla. Talon pelisäännöt laaditaan yh-
teistyössä käyttäjien kanssa. Irtokalustesuunnittelussa käynnistetään 
syksyllä 2017 projekti, jossa yleisön näkemysten keräämisen lisäksi 
koulutetaan kansalaisia julkisen tilan kalustamisen ehdoista kuten palo-
turvallisuusmääräyksistä. Keskustakirjaston kokoelmaa on kartutettu jo 
pitkään. Osallistava aineistovalinta Oodin kokoelmaan alkoi keväällä 
2017.

Robotiikkaratkaisua haetaan innovatiivisen kumppanuuden hankinta-
menettelyllä, jonka uusi hankintalaki mahdollistaa. Robotiikkahankin-
nan välipäätös valmistellaan lautakunnan 19.9. pidettävään kokouk-
seen.

Useat pitkät sopimusneuvottelut ollaan saamassa päätökseen syksyllä 
2017. Näitä ovat mm. ravintola-kahvilatoiminnan vuokraussopimus 
Fazer Food Oy:n kanssa, elokuvateatterin osa-aikainen vuokrasopimus 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin / Senaattikiinteistöjen kanssa 
sekä Aalto-yliopiston kanssa tehtävä tilankäyttösopimus. Myös liiketilan 
ulosvuokrauksesta neuvotellaan. 

Keskustakirjasto Oodissa samoin kuin koko kirjastossa siirrytään käyt-
tämään kaupungin yhteistä visuaalista ilmettä. Kirjastossa varaudutaan 
suureen kotimaiseen ja kansainväliseen vierasmäärään mm. rakenta-
malla verkkoon hyvissä ajoin vierailuvarausjärjestelmä. Oodia esitel-
lään tihenevällä tahdilla erilaisille yleisöille sekä Helsingissä, kansain-
välisissä konferensseissa että lehtiartikkeleissa ja haastatteluissa. Esit-
telyjen teemana on kertoa kirjastojen merkityksestä Suomessa: miten 
kirjastopalvelujen avulla toteutetaan sananvapautta, demokratiaa, sivis-
tystä, kulttuurista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista.

Kaupunginkirjasto pääsee rakennukseen syyskuussa 2018, jonka jäl-
keen se kalustetaan ja kokoelma järjestellään paikoilleen. Kokoelma on 
suuri, noin 100 000 teosta, ja lähestyy kooltaan Pasilan kokoelmaa 
(noin 156 000 teosta, vrt. Itäkeskus 88 000, Rikhardinkatu 81 000, Töö-
lö 63 000). Rakennus varustetaan kirjaston tarvitsemilla tietotekniikka-
ratkaisuilla, jotka sovitetaan talon muuhun tietotekniikkaan.

Keskustakirjastoon ei palkata uutta henkilökuntaa. Ratkaisu on kirjas-
ton merkittävin toimenpide hankesopimuksen hyväksymisen yhteydes-
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sä tehdyn käyttömenopäätöksen toteuttamiseksi: sen mukaan kirjasto 
ei saa menoraamiin täysimääräistä nettomenojen kasvua kattavaa lisä-
määrärahaa vaan joutuu rahoittamaan osan menolisäyksestä muilla 
keinoilla. Vuonna 2017 tarkennettava henkilöstösuunnitelma kattaakin 
koko kirjaston, koska Oodin avaaminen merkitsee suuria henkilöstön 
uudelleenjärjestelyjä. Uusi toimintakonsepti perustuu rutiinitöiden auto-
matisointiin ja itsepalvelun lisäämiseen. Hyvän henkilöstösuunnittelun 
lisäksi keskustakirjaston ja koko kirjastoverkon toiminnan sujuvuuden 
takaaminen Oodin avaamisen jälkeen edellyttääkin meneillään olevan, 
logistiikkaan keskittyvän työprosessien uudistamisen ja siihen liittyvien 
järjestelmähankintojen onnistumista. Myös muita työtä säästäviä järjes-
telmiä kuten Varaamo otettaan Oodissa käyttöön. Keskustakirjasto oli 
Varaamo-hankkeen käynnistämisen alkuperäinen syy vuonna 2015.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 30
Kirjaston vanhojen maksujen poistorajan nostaminen

HEL 2017-007917 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nostaa vuonna 2006 tehdyssä 
päätöksessä mainitun raja-arvon ja poistaa aika ajoin kirjastojärjestel-
mästä yhteensä alle 10 euron suuruiset maksut ja luopua ko. saatavan 
perinnästä. Saatavien poistaminen ei koske aineistokorvauksia.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nostaa vuonna 2010 
tehdyssä päätöksessä mainitun raja-arvon ja poistaa aika ajoin kirjasto-
järjestelmästä yhteensä 10 euron suuruiset ja sitä suuremmat maksut, 
joista on jo lähetetty kaksi maksumuistutusta, ja luopua ko. saatavien 
perinnästä. Saatavien poistaminen ei koske aineistokorvauksia.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkien kirjastot Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot (Helmet-
kirjastot) muistuttavat asiakkaitaan maksamattomista maksuista es-
tääkseen saatavien vanhentumisen (Laki velan vanhentumisesta 
15.8.2003/728).
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Velan vanhentumisen katkaisutoimenpiteet koskevat 5 euron suuruisia 
tai sitä suurempia myöhästymismaksuja ja muita maksuja.

Kirjastotoimenjohtajan vuonna 2006 tekemän päätöksen mukaisesti yh-
teensä alle 5 euron suuruiset maksut poistetaan aineistokorvauksia lu-
kuun ottamatta Helmet-kirjastojen yhteisestä kirjastojärjestelmästä eikä 
niiden vanhenemista katkaista.

Kirjastotoimenjohtajan vuonna 2010 tekemän päätöksen mukaisesti yh-
teensä 5 euron suuruiset ja sitä suuremmat maksut, joista on jo lähetet-
ty kaksi maksumuistutusta, poistetaan aineistokorvauksia lukuun otta-
matta Helmet-kirjastojen yhteisestä kirjastojärjestelmästä eikä niistä lä-
hetetä useampia muistutuksia.

Kirjaston perimät yksittäiset maksut ovat pieniä, vaikka niitä on asia-
kaskunnan suuruuden takia lukumääräisesti paljon. Maksamattomien 
maksujen kokonaiseuromäärää ei ole pystytty arvioimaan aukottomasti, 
mutta erilaisin arviointimenetelmin päädytään vuositasolla 100 000–130 
000 euroon Helsingin osalta. Kun Helsingin osuus poistettujen maksu-
tapahtumien määrästä vuosina 2014–2016 on ollut keskimäärin 33 
594, on yhden poistetun maksun keskimääräinen arvo kolmen ja neljän 
euron välillä.

Muistuttaminen kuluttaa työvoimaresurssia ja siitä syntyy kirjastolle tu-
lostus- ja postikuluja. On epätarkoituksenmukaista käyttää työaikaa ar-
voltaan vähäisiä maksumuistutuksia koskeviin kysymyksiin ja rekla-
maatioihin vastaamiseen. Resurssien säästämiseksi on tarkoituksen-
mukaista nostaa velan vanhentumisen katkaisutoimenpiteiden raja ny-
kyisestä 5 eurosta 10 euroon. 

Muiden Helmet-kirjastojen osalta vastaavat päätökset on tehty.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkien kirjastot Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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§ 31
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Suvilahden 
skeittipuiston virallistamiseksi

HEL 2017-003249 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla ollaan laatimassa asemakaavan muu-
tosta Suvilahden voimalaitoksen alueelle. Kaavamuutokseen sisältyy 
Kaasukellonpuiston alue. Kaavamuutoksen arvioidaan tulevan valtuus-
ton käsittelyyn keväällä 2019. Tulevassa Kaasukellonpuistossa sijait-
see nykyinen Suvilahden skeittipuisto. Kaasukellonpuistoon ollaan laa-
timassa kokonaissuunnitelmaa, jossa skeittipuistotoiminnot sisällyte-
tään osaksi Kaasukellonpuiston toimintoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunta katsoo, että kaavoituksessa tulisi huomioida, että nykyisen 
skeittipuiston toimintoja säilytettäisiin osana aluetta.

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- ja nuorisopalveluko-
konaisuudet.

Suvilahden skeittiparkki on poikkeuksellisesti kokonaan skeittaajien tal-
kootyönä rakentama skeittiparkki. Helsingin kaupunki on osallistunut 
kustannuksiin nuorisoasiainkeskuksen, rakennusviraston ja Helsinki 
World Design Capital -hankkeen kautta. Parkki on osana Helsingin 
Skeittiohjelmaa 2015–2019. Osa parkin rahoituksesta on saatu joukko-
rahoituskampanjan avulla.

Suvilahden skeittipuisto sijaitsee kaupunkiympäristön hallinnoimalla 
alueella. Suomen Rullalautaliitto vuokrasi Suvilahden parkin alueen (n. 
900 m²) Helsingin Tilakeskukselta vuonna 2011. Vuokrasopimus on vä-
liaikainen, sillä alueelle rakentuu Kalasataman kaupunginosa. Sopi-
muksen mukaan väliaikainen skeittiparkki voi toimia siihen asti, kunnes 
rakentaminen sen kohdalla alkaa. 

Kerrokartalla-osallistumiskanavan kyselystä saadussa palautteessa 
vastaajat ylistivät Suvilahden skeittiparkkia. Erityisenä toiveena oli, että 
väliaikaiseksi tarkoitettu parkki saisi pysyvän aseman. Skeittiparkissa 
on järjestetty useita tapahtumia. Esimerkiksi Suomen suurin skeittita-
pahtuma HELride täytti Helsingin kadut 13.–15.7.2017, sekä lajista kiin-
nostuneilla harrastajilla että ammattiskeittareilla. Yksi tapahtuman kes-
keisistä tapahtumapaikoista oli Suvilahden ainutlaatuinen skeittiparkki
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Alustavia suunnitelmia Kaasukellonpuistoon ajatelluista toiminnoista, 
joissa skeittipuisto on mukana, on esitelty Skeittipaikkatyöryhmälle 
20.6.2017. Skeittipaikkatyöryhmä on epävirallinen poikkihallinnollinen 
työryhmä joka koordinoi kaupungilla skeittiasioita. Työryhmä on teettä-
nyt skeittiohjelman, joka päivitetään noin 4 vuoden välein. Suunnitelma 
päivitettiin viimeiseksi vuonna 2015 ja ohjelma ulottuu vuodelle 2019. 
Skeittiohjelman päivittämisen valmistelu aloitetaan vuoden 2018 aika-
na. 

Päivityksessä arvioidaan kaupunkitasoisesti olemassa olevat skeittaa-
misen edellytykset sekä tulevat verkoston kehittämistarpeet vuorovai-
kutteisesti palvelun käyttäjien kanssa. Tässä yhteydessä huomioidaan 
myös Suvilahden skeittiparkin tai mahdollisesti parkille korvaavan skeit-
tipaikan tarve.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että Suvilahden skeittipuis-
to on skeittikulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä kansainvälisesti tun-
nettu ja pitää erittäin tärkeänä, että sen olemassaolo pyritään säilyttä-
mään.

Tuleva kaupunkistrategia tukee asiaa, jossa linjataan Suvilahden va-
kiinnuttaminen kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Skeittipuisto on keskei-
nen osa aluetta. Paikan toteuttaminen ja olemassaolo on erinomainen 
esimerkki elävästä kaupunkikulttuurista ja aktiivisesta kansalaistoimin-
nasta joka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään seuraavat kappaleet lausunnon loppuun:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että Suvilahden skeittipuis-
to on skeittikulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä kansainvälisesti tun-
nettu ja pitää erittäin tärkeänä, että sen olemassaolo pyritään säilyttä-
mään.

Tuleva kaupunkistrategia tukee asiaa, jossa linjataan Suvilahden va-
kiinnuttaminen kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Skeittipuisto on keskei-
nen osa aluetta. Paikan toteuttaminen ja olemassaolo on erinomainen 
esimerkki elävästä kaupunkikulttuurista ja aktiivisesta kansalaistoimin-
nasta joka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraavat kappaleet lausunnon loppuun: Kulttuu-
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ri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että Suvilahden skeittipuisto on 
skeittikulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä kansainvälisesti tunnettu ja 
pitää erittäin tärkeänä, että sen olemassaolo pyritään säilyttämään. Tu-
leva kaupunkistrategia tukee asiaa, jossa linjataan Suvilahden vakiin-
nuttaminen kulttuuri- ja tapahtuma-alueena. Skeittipuisto on keskeinen 
osa aluetta. Paikan toteuttaminen ja olemassaolo on erinomainen esi-
merkki elävästä kaupunkikulttuurista ja aktiivisesta kansalaistoiminnas-
ta joka yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä

Jaa-äänet: 1
Mika Ebeling

Ei-äänet: 11
Elisa Gebhard, Simon Granroth, Mari Holopainen, Heimo Laaksonen, 
Raine Luomanen, Otto Meri, Päivi Meros, Sami Muttilainen, Terhi Pel-
tokorpi, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen

Tyhjä: 1
Arja Karhuvaara

Poissa: 0

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26
2 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla ollaan laatimassa asemakaavan muu-
tosta Suvilahden voimalaitoksen alueelle. Kaavamuutokseen sisältyy 
Kaasukellonpuiston alue. Kaavamuutoksen arvioidaan tulevan valtuus-
ton käsittelyyn keväällä 2019. Tulevassa Kaasukellonpuistossa sijait-
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see nykyinen Suvilahden skeittipuisto. Kaasukellonpuistoon ollaan laa-
timassa kokonaissuunnitelmaa, jossa skeittipuistotoiminnot sisällyte-
tään osaksi Kaasukellonpuiston toimintoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunta katsoo, että kaavoituksessa tulisi huomioida, että nykyisen 
skeittipuiston toimintoja säilytettäisiin osana aluetta.

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät kaupunkiympäristön toimiala, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu- ja nuorisopalveluko-
konaisuudet.

Suvilahden skeittiparkki on poikkeuksellisesti kokonaan skeittaajien tal-
kootyönä rakentama skeittiparkki. Helsingin kaupunki on osallistunut 
kustannuksiin nuorisoasiainkeskuksen, rakennusviraston ja Helsinki 
World Design Capital -hankkeen kautta. Parkki on osana Helsingin 
Skeittiohjelmaa 2015–2019. Osa parkin rahoituksesta on saatu joukko-
rahoituskampanjan avulla.

Suvilahden skeittipuisto sijaitsee kaupunkiympäristön hallinnoimalla 
alueella. Suomen Rullalautaliitto vuokrasi Suvilahden parkin alueen (n. 
900 m²) Helsingin Tilakeskukselta vuonna 2011. Vuokrasopimus on vä-
liaikainen, sillä alueelle rakentuu Kalasataman kaupunginosa. Sopi-
muksen mukaan väliaikainen skeittiparkki voi toimia siihen asti, kunnes 
rakentaminen sen kohdalla alkaa. 

Kerrokartalla-osallistumiskanavan kyselystä saadussa palautteessa 
vastaajat ylistivät Suvilahden skeittiparkkia. Erityisenä toiveena oli, että 
väliaikaiseksi tarkoitettu parkki saisi pysyvän aseman. Skeittiparkissa 
on järjestetty useita tapahtumia. Esimerkiksi Suomen suurin skeittita-
pahtuma HELride täytti Helsingin kadut 13.–15.7.2017, sekä lajista kiin-
nostuneilla harrastajilla että ammattiskeittareilla. Yksi tapahtuman kes-
keisistä tapahtumapaikoista oli Suvilahden ainutlaatuinen skeittiparkki

Alustavia suunnitelmia Kaasukellonpuistoon ajatelluista toiminnoista, 
joissa skeittipuisto on mukana, on esitelty Skeittipaikkatyöryhmälle 
20.6.2017. Skeittipaikkatyöryhmä on epävirallinen poikkihallinnollinen 
työryhmä joka koordinoi kaupungilla skeittiasioita. Työryhmä on teettä-
nyt skeittiohjelman, joka päivitetään noin 4 vuoden välein. Suunnitelma 
päivitettiin viimeiseksi vuonna 2015 ja ohjelma ulottuu vuodelle 2019. 
Skeittiohjelman päivittämisen valmistelu aloitetaan vuoden 2018 aika-
na. 

Päivityksessä arvioidaan kaupunkitasoisesti olemassa olevat skeittaa-
misen edellytykset sekä tulevat verkoston kehittämistarpeet vuorovai-
kutteisesti palvelun käyttäjien kanssa. Tässä yhteydessä huomioidaan 
myös Suvilahden skeittiparkin tai mahdollisesti parkille korvaavan skeit-
tipaikan tarve.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 23.10.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ve-
sa Korkkulan ja 35:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta Suvilahden 
skeittipuiston aseman virallistamiseksi skeittipuistona osana seuraavaa 
Helsingin kaupungin skeittiohjelmaa ja että kaavoituksessa huomioi-
daan nykyinen skeittipuisto siten, että puistoa ei tuhota. Aloite kokonai-
suudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26
2 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 32
Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön 
virkaan ottaminen

HEL 2017-007055 T 01 01 01 01

Vrt.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti ottaa sairaanhoitaja YAMK Tii-
na Hörkön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuu-
den läntisen nuorisotyön aluepäällikön virkaan 16.10.2017 lukien
5 629,68 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta, että mikäli vir-
kaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä tervey-
dellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen 
henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo 
tässä kokouksessa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Aino Honkapohja-Kuusisto, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 31036702, 040 
6208611

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi
Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1 Läntisen nuorisotyön aluepäällikön suomenkielinen hakuilmoitus
2 Läntisen nuorisotyön aluepäällikön ruotsinkielinen hakuilmoius
3 Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-lyhyt hakijaluettelo
4 Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, 1144 § perustaa toimialojen pal-
velukokonaisuuksien palvelutason virat. Palvelutason virat ovat uusia 
virkoja kaupungin organisaatiossa. 

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan 
suoran alaisen valitsee toimialalautakunta.

Viran hakumenettely

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 19.12.2016, 108 §, että 
toimialojen palvelukokonaisuuksia seuraavan tason virat täytetään si-
säisesti ilman julkista hakumenettelyä.

Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virka 
täytettiin suorasiirtona siten, että virkaan valittiin nuorisoasiainkeskuk-
sen läntisen osaston päällikkö. Kun viranhaltija valittiin nuorisopalvelu-
kokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan 1.5.2017 alkaen, läntisen 
nuorisotyön aluepäällikön virka tuli avoimeksi. Virkaa hoitaa vs. nuori-
sotyön aluepäällikkönä 1.8.–30.9.2017 Merja Hovi.

Nuorisotyön aluepäällikön virka oli julkisesti haettavana 21.6.–
14.7.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvuds-
tadsbladetissa 22.6.2017 sekä Metro-lehdessä 28.6.2017. Lehti-ilmoi-
tusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä 
Oikotiellä ja Mol.fi -sivustolla.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 19.12.2016, 108 §, että 
palvelukokonaisuuksia seuraavan tason virkojen kelpoisuusvaatimuk-
set ovat ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä se-
kä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkir-
jakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on 
ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä ja kirjallinen tai-
to. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erik-
seen säädetty tai määrätty.
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Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa eduksi 
luettiin nuorisotyön tuntemus ja kokemus operatiivisen toiminnan johta-
misesta. Eduksi luettiin myös vuorovaikutus- ja viestintätaidot, myöntei-
nen ihmiskuva sekä kokemus moniarvoisista työyhteisöistä. Lisäksi 
englannin kielen taito mainittiin eduksi luettavana seikkana.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. 

Valintaprosessi

Nuorisotyön aluepäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 73 henkilöä. 
Liitteenä 1 on yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä: ********** 
Tiina Hörkkö, **********

Haastattelut suoritettiin 2.8.–11.8. 2017. Haastattelut suorittivat nuori-
soasiainjohtaja Mikko Vatka, henkilöstösuunnittelija Aino Honkapohja-
Kuusisto (2.8. ja 3.8.) ja henkilöstökonsultti Sari Westerberg (11.8.).

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin neljä hakijaa: Tiina Hörkkö, ********** Henkilöarvioinnit 
suoritti Psycon Oy ajalla 16.8.–22.8.2017.

Toisen haastattelukierroksen haastattelut suorittivat 24.8.2017 toimiala-
johtaja Tommi Laitio ja nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.

Hakija Tiina Hörkkö on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non (sairaanhoitaja YAMK, suuntautumislinjana alueellinen kehittämi-
nen ja johtaminen) Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. Hän 
on päivittänyt sairaanhoitajan tutkinnon AMK-tutkinnoksi vuonna 2007. 
Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Amie-
dussa vuonna 2011.

Hakija Hörkkö on työskennellyt Vantaan kaupungilla Kuntalaispalveluis-
sa palvelupäällikkönä vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen hän on työs-
kennellyt Vantaan kaupungin Asukaspalveluissa palvelupäällikkönä ja 
palvelukoordinaattorina, Vantaan kaupungilla Lasten ja nuorten Vantaa 
-hankkeen projektipäällikkönä ja Vantaa välittää -hankkeen projekti-
koordinaattorina, Suomen Punaisessa Ristissä koulutussuunnittelijana, 
sairaanhoitajana Vantaan kaupungin Nuorisoasemalla sekä sairaanhoi-
tajana eri työnantajien palveluksessa. 

Hakija Hörkön vahvuutena on johtamiskokemus, johon sisältyy suurten 
muutosprosessien toteuttamista, kokemus lähiesimiesten ja monimuo-
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toisten työyhteisöjen johtamisesta, nuorisoalan tuntemus ja monipuoli-
nen kokemus kuntasektorin palvelutuotannon tehtävistä.

Hakija A L-A ********** on valmistunut kauppatieteen maisteriksi Hanke-
nilta vuonna 2009 suuntautumislinjana markkinointi. Hän on suorittanut 
johtamisen erikoisammattitutkinnon Amiedussa vuonna 2013.

Hakija A L-A on työskennellyt Kauniaisten kaupungin kulttuuri- ja va-
paa-aikapäällikkönä vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi hän on työskennel-
lyt Vantaan kaupungin sivistystoimessa vs. kehittämispäällikkönä, Van-
taan kaupungin kulttuuripalveluissa kulttuurituotantopäällikkönä, Lucka-
nissa projektipäällikkönä ja Eventforum Finland Oy:ssa projektipäällik-
könä.

Hakija A L-A:n vahvuutena on monipuolinen kokemus kunnallisen kult-
tuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelutuotannon tehtävistä ja johtamisesta 
sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannon kokemus kuntasektorilta ja yksi-
tyiseltä sektorilta.

Hakija MM ********** on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non (yhteisöpedagogi YAMK, suuntautumislinjana yhteisöllisten pro-
sessien tutkiminen ja kehittäminen) Humanistisessa ammattikorkea-
koulussa vuonna 2016. Hän on suorittanut yhteisöpedagogin AMK-tut-
kinnon Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuonna 2005, johtami-
sen erikoisammattitutkinnon Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa 
vuonna 2013 ja opettajan pedagogiset opinnot Hämeen ammattikor-
keakoulussa vuonna 2008.

Hakija MM on työskennellyt Helsingin kaupungilla Oman Muotoinen 
Koti -hankkeen projektipäällikkönä vuodesta 2015 alkaen. Tätä ennen 
hän laati projektipäällikkönä selvityksen Helsingin keskusta-alueen kult-
tuuritoiminnoista. Hän on työvapaalla Helsingin kaupungin nuorisopal-
velukokonaisuuden (entinen nuorisoasiainkeskus) nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt nuorisoasiainkes-
kuksessa toiminnanjohtajana useassa eri nuorisotyöyksikössä sekä 
nuorisotyöaineiden lehtorina Kanneljärven opistossa.

Hakija MM:n vahvuutena on monipuolinen kokemus esimies-, projekti- 
ja opetustehtävistä nuorisotyön alalta sekä Helsingin kaupungin organi-
saation ja toimintatapojen tuntemus.

Hakija TS ********** on valmistunut filosofian kandidaatiksi Joensuun 
yliopistosta vuonna 1987 kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmasta.

Hakija TS on työskennellyt toiminnanjohtajana Suomen Partiolaiset 
ry:ssä, pääsihteerinä Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:ssä, järjestöjoh-
tajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:ssä sekä toiminnanjohtajana 
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ja ohjelmasihteerinä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan 
piiri ry:ssä.

Hakija TS:n vahvuutena on laaja johtamiskokemus, johon sisältyy suur-
ten muutosprosessien toteuttamista, ja nuorisotyöhön keskittyvän kan-
salaisjärjestötoiminnan tuntemus.

Kaikilla neljällä kärkihakijalla on nuorisotyön tuntemusta, johtamiskoke-
musta, hyvä verkostoitumiskyky sekä verkosto- ja muutosjohtamisen 
taidot. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan ja kaikilla on 
tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä 
riittävä ruotsin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö vastaa nuorisotyöstä läntisen Hel-
singin alueella. Lisäksi aluepäälliköllä on vastuu kulttuurisesta nuoriso-
työstä ja ruotsinkielisestä nuorisotyöstä koko kaupungin alueella.

Nuorisotyön aluepäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa 
johtamansa palvelun toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja 
tavoitteiden saavuttamisesta.

Nuorisotyön aluepäällikkö on omalta osaltaan kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Toimialajohtajan ja pal-
velukokonaisuuden johtajan johdolla ja omalla operatiivisella johtami-
sellaan hän varmistaa, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjes-
telmän uudistus muuntuu todeksi toimialan eri tasoilla. Tämä tarkoittaa 
muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä ja kaupungin uuden 
suunnan näyttämistä paitsi omalla palvelualueella, myös omassa pal-
velukokonaisuudessa ja laajemminkin toimialan sisällä, toimialojen vä-
lillä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla ja henkilöarvioinneilla. Näiden tu-
loksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn 
henkilöön.

Tiinan Hörkön valintaa nuorisotyön aluepäälliköksi puoltaa hakijan ko-
kemus ja näytöt kunnallisen palvelun johtamisesta muutostilanteessa. 
Hakijalla on kyky johtaa strategisesti, kokonaisvaltaisella otteella ja sa-
malla käytännönläheisesti, operatiivisen toiminnan vaatimukset huo-
mioiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja henkilöstöjohtamisen 
valmiudet. Hakija on työskentelyotteeltaan toimintaa kehittävä ja selkei-
tä rakenteita luova. Hänellä on hyvä motivaatio kehittämistyön johtami-
seen. Hänen työskentelytapansa on avoin sekä yhteistyöhön ja verkos-
totyöhön suuntautunut, mutta hän ottaa johtajana vastuun päätöksistä 
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ja kokonaisuudesta. Hörköllä on myös kokemusta merkittävistä nuori-
sotyöllisistä kehittämisprojekteista Vantaan kaupungilla.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat lau-
takunnan jäsenten nähtävillä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ko-
kouksessa ja tätä ennen lautakunnan sihteerillä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Aino Honkapohja-Kuusisto, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 31036702, 040 
6208611

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi
Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1 Läntisen nuorisotyön aluepäällikön suomenkielinen hakuilmoitus
2 Läntisen nuorisotyön aluepäällikön ruotsinkielinen hakuilmoius
3 Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-lyhyt hakijaluettelo
4 Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Nuorisopalvelukokonaisuus
Hallinto/HR
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 12
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§ 33
Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaati-
mus nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 
2017

HEL 2017-000176 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Partiolippukunta Helsin-
gin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimuksen nuorisolautakunnan 
9.5.2017, 45 § tekemään toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kirjaamoon on jätetty 29.5.2017 saapuneeksi päivätty Helsin-
gin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimus koskien nuorisolauta-
kunnan 9.5.2017, 45 § tekemää toiminta-avustuspäätöstä.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote oikaisuvaatimusoh-
jeineen erikseen tiedoksi kirjeellä, joka on lähtenyt nuorisoasiainkes-
kuksesta 18.5.2017. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-
don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. 
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa nuorisolautakunnalle. 

Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry hakee oikaisussaan 
muutosta nuorisolautakunnan tekemään toiminta-avustuspäätökseen 
koskien yhdistyksen avustuksen hylkäämistä. Nuorisolautakunta päätti 
olla myöntämättä avustusta yhdistykselle, koska sen helsinkiläisen 
nuorisotoiminnan kulut eivät olleet yhdistyksen kirjanpidossa erotelta-
vissa.   Yhdistyksen mukaan vaatimus kirjanpidon muuttamisesta tuli lii-
an myöhään ollessaan syyskuun 2016 järjestötiedotteessa ja marras-
kuussa lähetetyssä kirjeessä. Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys katsoi 
myös, että vaadittu helsinkiläisen nuorisotoiminnan kulujen erottelu yh-
distyksen kirjanpidosta oli tarpeeton, sillä se kertoi ilmoittaneensa ha-
kemuksessaan erheellisiä jäsenmäärälukuja.  Se ilmoitti jättäneensä 
kaksi helsinkiläistä sudenpentua kirjaamatta sekä kirjannut yhden lo-
pettelemassa olevan ulkopaikkakuntalaisen toiminta-avustushakemuk-
seensa. 

Toiminta-avustukset vuodelle 2017 valmisteltiin nuorisolautakunnan 
voimassa olevan avustusohjesäännön mukaisesti. Nuorisolautakunnan 
uusi avustusohjesääntö astui voimaan 1.1.2014 ja siihen tehtiin pieniä 
muutoksia 1.9.2016.  Avustamisen lähtökohtana ohjesäännössä on ol-
lut, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 tulee olla al-
le 29-vuotaiaita helsinkiläisiä.  Lisäksi ohjesäännössä todetaan, että re-
kisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä 
edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous 
on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat 
ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjes-
töjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa 
erotettavissa pääjärjestöstä. 

Yhdistyksille järjestettiin info-tilaisuuksia jo ennen vuoden 2014 toimin-
ta-avustushaun päättymistä (28.11.2013 ja 19.2.2014) ja näissä tilai-
suuksissa käytiin läpi ohjesääntömuutoksia. Lisäksi asiasta tiedotettiin 
useissa järjestötiedotteissa. Koska nuorisoasiainkeskuksessa huomat-
tiin, että edellä mainitut ohjesäännön kohdat tuottivat osalle järjestöistä 
hankaluuksia, painotettiin näitä kriteereitä ja sääntöjä vielä erikseen 
vuoden 2017 avustusinfossa (20.2.). Avustusohjesääntöä tarkennettiin 
vielä 1.9.2016 lähtien ja tämän johdosta kaikille avustusta saaneille yh-
distyksille lähetettiin ensin järjestötiedote syyskuussa ja sen jälkeen 
vielä erillinen kirje marraskuussa, jossa asiasta yhä muistutettiin.  
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Vuoden 2017 alkuperäisessä toiminta-avustushakemuksessaan 
23.2.2017 Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry  ilmoitti 
jäsenmääräkseen 52, joista 31 oli helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita nuoria 
(eli 60% vaaditun 66,7% sijaan). Yhdistykseen oltiin sähköpostitse yh-
teydessä valmisteluvaiheessa ja kerrottiin, ettei yhdistys ilmoittamal-
laan jäsenmäärällä täytä nuorisoyhdistyksen määritelmää, joten sen tu-
lee esittää helsinkiläisnuorten osuus kirjanpidossaan.  Yhdistys vastasi 
saaneensa tiedon avustusinfossa, mutta käsittäneensä, että erotelta-
vissa olevaa kirjanpitoa ei tarvita, mikäli yhdistyksen jäsenistä yli puolet 
on helsinkiläisiä 7–28-vuotiaita nuoria. Yhdistykselle kerrattiin vielä 
sähköpostitse 2/3 sääntö ja lisätietopyynnön jälkeen yhdistys päivitti 
20.3.2017 hakemustaan siten, että yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 
56, joista 7–28-vuotiaita helsinkiläisnuoria oli 37. Tällöin prosenttiosuus 
jäi yhä alle vaaditun ollessaan vain 63%. Toiminta-avustushaku 2017 
päättyi 28.2.2017. Tämän jälkeen yhdistyksillä oli vielä maaliskuu aikaa 
toimittaa puuttuvia liitteitä ja lisätietopyyntöjä. Avustushakemuksessa 
vaadittavat tiedot tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä ja 
ennen päätöksentekoa. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä lukuja ei voi 
huomioida takautuvasti. 

Nuorisopalvelut katsoo, että Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -
siskot ry:n oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella nuorisolautakunnan vuodelle 2017 tekemä toiminta-
avustuspäätös tulisi kumota.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
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sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 09.05.2017 § 45
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§ 34
Muutoksii ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avus-
tuspäätökseen vuodelle 2017

HEL 2017-007183 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että Muutoksii ry:n 12.6.2017 
tekemä oikaisuvaatimus  nuorisolautakunnan 9.5.2017, 45 § päätök-
sestä jätetään tutkimatta, koska se ei ole saapunut määräajassa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Muutoksii ry
2 Saate oikaisuvaatimukseen Muutoksii ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kirjaamoon on jätetty 12.6.2017 saapuneeksi päi-
vätty Muutoksii ry:n oikaisuvaatimus koskien nuorisolautakunnan 
9.5.2017, 45 § tekemää toiminta-avustuspäätöstä vuodelle 2017.

Oikaisuvaatimuksessaan Muutoksii ry vaatii, että sen 12.6.2017 nuori-
sopalveluihin toimittama korjattu tilinpäätös olisi pitänyt ottaa huomioon 
nuorisolautakunnan vuoden 2017 toiminta-avustuskäsittelyssä.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asiainosaiselle lähetetään pöytäkirjanote oikaisuvaatimu-
sohjeineen erikseen tiedoksi kirjeellä, joka on lähtenyt nuorisoasiain-
keskuksesta 18.5.2017. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettä-
misestä. Viimeinen oikaisuvaatimuksen saapumispäivä on näin ollut 
8.6.2017. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon myöhästyneenä. 

Muutoksii ry:n oikaisuvaatimus ei ole saapunut määräaikaan mennessä 
ja näin ollen jätetään ottamatta käsittelyyn.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Muutoksii ry
2 Saate oikaisuvaatimukseen Muutoksii ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti
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§ 35
BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avus-
tuspäätökseen vuodelle 2017

HEL 2017-007212 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että BadBaaDo ry:n 13.6.2017 
tekemä oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan 9.5.2017, 45 § päätökses-
tä jätetään tutkimatta, koska se ei ole saapunut määräajassa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus BadBaaDo ry
2 Saate oikaisuvaatimukseen BadBaaDo ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kirjaamoon on jätetty 13.6.2017 saapuneeksi päi-
vätty BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus koskien nuorisolautakunnan 
9.5.2017, 45 § tekemää toiminta-avustuspäätöstä vuodelle 2017. 

Oikaisuvaatimuksessaan BadBaaDo ry vaatii, että nuorisolautakunnan 
avustuspäätös yhdistyksen osalta kumotaan ja yhdistykselle myönne-
tään toiminta-avustusta vuodelle 2017.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote oikaisuvaatimusoh-
jeineen erikseen tiedoksi kirjeellä, joka on lähtenyt nuorisoasiainkes-
kuksesta 18.5.2017. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-
don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämi-
sestä. Viimeinen oikaisuvaatimuksen jättämispäivä on näin ollut 
8.6.2017. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon myöhästyneenä.

BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus ei ole saapunut määräaikaan mennes-
sä ja näin ollen jätetään ottamatta käsittelyyn.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus BadBaaDo ry
2 Saate oikaisuvaatimukseen BadBaaDo ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 26, 27, 28, 29, 30 ja 31 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 32 §.

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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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
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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 33, 34 ja 35 §: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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
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 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja
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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
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Simon Granroth Johanna Sydänmaa

Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.09.2017.


