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Kokousaika 19.09.2017 16:15 - 17:12

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari saapui 16:20, poissa: 36§
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Soininvaara, Anna-Maria keskustakirjaston johtaja

saapui 16:39, poistui 16:55, poissa: 
36§, 37§, 38§, 39§, 40§, 42§, 43§, 
44§, 45§, 46§, 47§

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
36-47 §

Esittelijät

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
36-41 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
42-44 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
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45-47 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
36-47 §
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§ Asia

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

37 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

38 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien sel-
vitystyön tekemistä kaupunginosavaltuustojen perustamisesta

39 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Puoskarin ym. valtuustoaloitteesta julkisen teoksen 
siirtämiseksi Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle

40 Asia/5 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

41 Asia/6 Neuvotteluihin valinta Oodi-keskustakirjaston robotiikka- ja keinoäly-
ratkaisun innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä

42 Asia/7 Liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan ajoneuvon myynti

43 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Tahvonlahden venekerho ry:n kotisataman satamarakenteiden ja laitu-
reiden uusimista koskevasta lainahakemuksesta

44 Asia/9 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

45 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ryhmäaloitteesta nuorisotyöttömyyden hoidon 
tehostamiseksi armeijasta kotiutuvilla henkilöillä

46 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponnesta selvittää miten jäse-
nyys Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin 
rauhankasvatustyössä

47 Asia/12 Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön viran 
väliaikainen hoitaminen
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§ 36
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 Laura Varjokari 
ja Jussi Chydenius sekä varatarkastajiksi jäsenet Elina Moisio ja Heimo 
Laaksonen.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 37
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

29.8.2017, 23 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-aja toimialalle testamentattu 
omaisuus

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

30.8.2017, 12 §
Salassa pidettävä

1.9.2017, 13 §
Salassa pidettävä

1.9.2017, 14 §
Salassa pidettävä

Taidemuseon johtaja

24.8.2017, 17 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, päiväkoti Lauttasaari (aiemmin ni-
mellä Albatrossi), tilauspäätös

29.8.2017, 18 §
Kaupungin taidemuseon valvontakameroiden/tallentimien uusimisen ti-
laaminen

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

30.8.2017, 8 §
Kisahallin näyteikkunatilan vuokraaminen Taidesalonko Piirto Oy:lle

30.8.2017, 9 §
Näyteikkunatilan vuokraaminen Töölön kisahallista Akvamariini Porter 
Novellille

Liikuntapalvelupäällikkö
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29.8.2017, 5 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikun-
taan aktivointipalvelun liikuntaan edistämisyksikössä olevien oikeus to-
teuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Ulkoilupalvelupäällikkö

7.9.2017, 12 §
Laituripaikan vuokraaminen Finlandia Princess Oy:lle Salmisaaren 
Tammasaaren laiturista

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

30.8.2017, 13 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:n projektiavustushakemus vuo-
delle 2017

30.8.2017, 14 §
Vietnamese Cultural Exchange Association ry:n projektiavustushake-
mus 2017

30.8.2017, 15 §
Lippukunta Jeanne d'Arc ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2017

6.9.2017, 16 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus

6.9.2017, 17 §
Nuorten toimintaryhmän Gran Bianca projektiavustushakemus 2017

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, sihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, sihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 38
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien 
selvitystyön tekemistä kaupunginosavaltuustojen perustamisesta

HEL 2017-006089 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin keskustan valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan, 
että kaupunginosavaltuustojen avulla voitaisiin siirtää päätöksentekoa 
asukkaiden lähelle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloitteessa tunnistettu 
tarve tuoda osallisuus lähemmäksi ihmisten arkea on erittäin tärkeä. 
Lautakunta näkee kuitenkin, että tämä ei ole oikea hetki aloittaa näin 
mittavaa harkintaa päätöksentekorakenteen muuttamisesta.

Kuten aloitteessa todetaan, osana johtamisuudistusta on aloitettu myös 
uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin rakentaminen. Ehdotus on tu-
lossa syksyn 2017 aikana päätöksentekoon tavoitteena, että se voitai-
siin ottaa käyttöön vuoden 2018 alusta. 

Ehdotuksessa vahvistetaan alueellisen osallistumisen edellytyksiä ta-
voilla, jotka ovat nousseet asukkaiden kanssa tehdystä yhteiskehittä-
misprosessista. Ehdotuksessa alueellista osallisuutta vahvistettaisiin 
mm. jokaiselle kaupunginosalle nimetyllä kaupungin työntekijällä (stadi-
luotsi), joka auttaa saamaan asioita eteenpäin kaupungin suuntaan ja 
voi toimia kokoavana voimana alueen yhteiskehittämisessä. Tämän li-
säksi stadiluotsi vastaa alueellisten keskustelu- ja kehittämisfoorumien 
rakentamisesta yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa. Tämän li-
säksi ehdotuksessa tullaan esittämään alueellisen osallistuvan budje-
toinnin käynnistämistä vuoden 2018 alusta, joka antaa asukkaille suo-
raa päätösvaltaa rajatusta osuudesta kaupungin budjettia.

Vuonna 2017 voimaan astunut kuntalaki tekee mahdolliseksi kaupungi-
nosavaltuustot. Kuten aloitteessa todetaan, kaupunginosavaltuustot 
ovat käytössä myös monissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa.

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 periaatelinjausten mukaan Helsingin 
johtamisjärjestelmään ei olla perustamassa kuntalain 36 § mukaisia 
alueellisia toimielimiä. Näin ollen mahdollisten kaupunginosavaltuusto-
jen käyttöönottoa ei ole osallisuus- ja vuorovaikutusmallin yhteydessä 
selvitetty. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että ennen mahdollisten kau-
punginosavaltuustojen harkintaa olisi viisasta saada kokemusta asu-
kastoimijoiden kanssa yhdessä suunnitellusta osallisuus- ja vuorovai-
kutusmallista. Oikea kohta harkinnan käynnistämiselle olisi valtuusto-
kauden 2017–21 lopussa tehtävä strategiakauden arviointi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15
2 Allekirjoitettu Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 

asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 29.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa- 
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Helsingin Keskus-
tan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta jossa kysytään, että mihin toi-
miin Helsingin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta selvitetään todellisia ja konk-
reettisia toimenpiteitä kanavoida asukasvaikuttamista kaupunginosa-
pohjaisesti. Keskustan valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteestaan 
selvitystyön tekemistä, kaupunginosavaltuustojen perustamista. aluksi 
ehkä kokeiluluontoisesti muutamissa kaupunginosissa. Aloite kokonai-
suudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
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Liitteet

1 Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15
2 Allekirjoitettu Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 

asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 242

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2017 § 84
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§ 39
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Puoskarin ym. valtuustoaloitteesta julkisen teoksen 
siirtämiseksi Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle

HEL 2017-006093 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Puoskarin valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsingin tai-
demuseo valmistelee kokoelmiinsa kuuluvan julkisen teoksen siirron 
Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle tai perusteltuun muuhun 
paikkaan. Kyseessä on taiteilija Kalle Hammin suihkulähdeveistos Tee-
tä kahdelle, jonka Helsingin taidemuseo tilasi vuonna 2004 tuolloin Mei-
lahdessa sijainneen taidemuseon puutarhaan. Meilahden näyttelyra-
kennuksen käytön päätyttyä teos on jäänyt kulkureittien katveeseen, 
alttiiksi ilkivallalle ja pronssiosien katoamiselle.

Taidemuseon kanta on, että teos on taiteellisesti korkeatasoinen, eh-
dottomasti säilyttämisen arvoinen ja ansaitsee näkyvän paikan. Se on 
tullut kaupunkilaisille rakkaaksi ja soveltuu hyvin paikkaan, jossa on 
päivittäistä toimintaa. Mikäli Meilahden taidemuseorakennukseen on lä-
hitulevaisuudessa suunnitteilla tällaista käyttöä, Taidemuseo pitää 
teoksen nykyistä paikkaa edelleen mahdollisena. 

Mikäli entinen taidemuseorakennus jää yhä useammaksi vuodeksi tyh-
jilleen tai se puretaan, teos tarvitsee uuden sijoituspaikan. Teoksen siir-
ron voisi toteuttaa rakennuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä, 
koska teokseen kuuluu maan alle sijoitettu kookas suihkulähdekoneisto 
ja vesiputkisto. Lisäksi osa teoksen käyttötekniikasta sijaitsee entisten 
taidemuseorakennuksen sisällä. 

Suihkulähdekoneiston ja putkiston siirtäminen on suuritöistä ja kallista. 
Taidemuseo on halukas selvittämään teokselle uutta sijaintipaikkaa ja 
järjestämään teoksen siirtämisen, mikäli siirtämisen ja uudelleen sijoit-
tamisen kustannuksiin saadaan erillinen määräraha. Suihkulähdeko-
neisto on teoksen oleellinen osa, eikä teosta tule siirtää ilman sitä. 

Taidemuseo on tutkinut Hakasalmen huvilan sisäpihaa mahdollisena 
uutena sijoituspaikkana, mutta todennut, että tila on teokselle liian ah-
das. Tulevassa sijoituskohteessa tulisi olla valmiina vesijohto- ja viemä-
riverkosto sekä tilaa konehuoneelle. Taidemuseo tutkii teokselle sovel-
tuvia sijoituspaikkoja.

Esittelijä
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kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19.pdf
2 Allekirjoitettu Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginkanslia on pyytänyt 29.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari 
Puoskarin ja 17:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta jossa esite-
tään, että Helsingin taidemuseo valmistelee kokoelmiinsa kuuluvan jul-
kisen teoksen siirron Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle tai pe-
rusteltuun muuhun paikkaan. Kyseessä on taiteilija Kalle Hammin suih-
kulähdeveistos Teetä kahdelle, jonka Helsingin taidemuseo tilasi vuon-
na 2004 tuolloin Meilahdessa sijainneen taidemuseon puutarhaan. Aloi-
te kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19.pdf
2 Allekirjoitettu Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 40
Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

HEL 2017-009895 T 01 01 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti ottaa filosofian maisteri Aleksi 
Malmbergin kaupunginorkesterin intendentin virkaan kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuteen 1.1.2018 lukien 
6 399,94 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin. Virka on vakinainen.

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.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää eron nykyi-
selle intendentille Gita Kadambille 1.12.2017 alkaen.

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

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus, kaupunginorkesterin intendentti
2 HKO intendentin suomenkielinen hakuilmoitus
3 HKO intendentin ruotsinkielinen hakuilmoitus
4 Intendentin viran hakijat, lyhyt hakijaluettelo
5 Kaupunginorkesterin intendentin viran hakijat, hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

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

Kaupunginorkesterin virka tulee avoimeksi 1.12.2017 alkaen viran ny-
kyisen haltijan irtisanouduttua 22.5.2017. 

1.–31.12.2017 virkaa hoitaa vs. intendenttinä hallintopäällikkö Kimmo 
Kekola.

Kaupunginorkesterin intendentin virka oli julkisesti haettavana 22.6.–
7.8.2017 (työavain 49-86-17). Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sano-
missa ja Hufvudstadsbladetissa 2.7.2017 sekä Metro-lehdessä 
5.7.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin 
eRekry-palvelussa sekä Oikotiellä ja kaupunginorkesterin omilla sivuil-
la. 

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 erikseen 
säädetty tai määrätty.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilta edellytettiin erin-
omaista kotimaisen ja kansainvälisen musiikkielämän tuntemusta, hy-
viä olemassa olevia yhteyksiä alan toimijoihin sekä kokemusta hallinto- 
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ja johtamistehtävistä. Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perus-
tuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Intendentin virkaa haki hakuajan kuluessa 23 henkilöä. Liitteenä on 
luettelo hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä: 
********** Aleksi Malmberg, **********

Haastattelut suoritettiin 11.8.–15.8.2017, haastattelijoina toimivat toi-
mialajohtaja Tommi Laitio, kulttuurijohtaja Tuula Haavisto, hallintopääl-
likkö Kimmo Kekola ja orkesterin valtuuskunnan puheenjohtaja Mikko-
Pekka Svala.  

Kaikki haastatteluun kutsutut hakijat täyttivät edellytykset, joita inten-
dentiltä vaadittiin yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Aleksi Malmberg ja **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 21.8.–25.8.2017.

Kapellimestari Susanna Mälkki haastatteli kolme henkilöarviointiin kut-
suttua hakijaa 24.8.2017. 

Hakija Aleksi Malmberg on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 2006, pääaineenaan Taiteiden tutkimus, 
musiikkitiede. Sivuaineina hän on opiskellut mm. liiketaloustiedettä ja 
sosiologiaa. Vuonna 2008 hän on suorittanut Matkailun perustutkinnon 
pääaineenaan Kulttuurimatkailu (120 op). 

Hakija Malmberg työskentelee marraskuusta 2014 Suomen Kulttuuri- ja 
tiedeinstituutin johtajana Brysselissä. Aiemmin hän on toiminut Helsin-
gin juhlaviikkojen ohjelmapäällikkönä (3v 4kk), Meidän festivaalin toi-
minnanjohtajana (4v 10kk) sekä musiikkikustantaja Tactuksen toimitus-
johtajana ja Tapiolan Nuorten Sinfonikkojen intendenttinä.

Hakija Malmbergin vahvuuksia ovat erityisesti strateginen ajattelu, käy-
täntöön soveltamiskelpoinen visionäärisyys sekä kansainvälisyys. Hä-
nen näkemyksensä orkesterin tulevista mahdollisuuksista on laaja ja 
kattaa sekä Suomen että kansainvälisen kentän. Se avaa uusia pers-
pektiivejä sekä musiikillisesti että toiminnallisesti. Myös toiminnan, hen-
kilöstön ja muutosten johtaminen ovat Malmbergilla tasaisen vahvoja 
alueita. 
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Hakija ********** on Master of Arts Columbia Universitystä vuodelta 
2008, pääaine arts management, sekä Musiikkipedagogi AMK Turun 
ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta (2001), jossa pääaineena oli 
musiikinohjaaja.

Hakija on työskennellyt Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä 
2012–2017. Aiempi työkokemus on Turun musiikkijuhlien toiminnanjoh-
tajuus (3v 1kk) ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian inten-
denttinä/tuottajana (5v 8kk) sekä kaksi lyhempää työsuhdetta Jazz at 
Lincoln Centerissä ohjelmatuottajana ja Metropolitan Operan verkkolä-
hetyksissä.

Hakijan vahvuus on kokemus intendentin työstä isossa orkesterissa. 
Hän on työssään kehittänyt laajasti luovia ratkaisuja mm. yleisötyöhön 
ja kumppanuuksiin. Visio orkesterin tulevaisuudesta painottuu yhteis-
kunnallisesti. Hakijan osaamisprofiili on tasaisen vahva kaikilla merkit-
tävillä osaamisen alueilla.

Hakija ********** on musiikin tohtori Sibelius-Akatemiasta Taitelijakoulu-
tuksen pääaineesta vuodelta 2011. Hän työskentelee Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian 1. varadekaanina vuodesta 2013 vastuualueenaan 
opetus ja taiteellinen toiminta. Vuosina 2012–2013 hän oli Sibelius-
Akatemian puhaltimien, lyömäsoittimien ja harpun ainejohtaja, sitä en-
nen lehtori lyömäsoitinmusiikissa. Vuosina 1994–2011 hän oli lyömä-
soitinten äänenjohtajana Sinfonia Lahdessa.

Hakijan vahvuuksia ovat yleisötyö laajassa mielessä sekä johtajakoke-
mus isosta organisaatiosta. Hakijalla on pitkä orkesterimuusikkokoke-
mus, jota pedagogiset tehtävät ovat syventäneet. Hakijan näkemys or-
kesterin kehittämisestä keskittyy edelläkävijäroolin rakentamiseen ja 
yleisötyöhön. Osaamisprofiilissa ovat vahvoja strateginen ja muutosten 
johtaminen.

Perustelun valintaesityksille

Helsingin kaupunginorkesteri on 135-vuotias sinfoniaorkesteri, jonka 
ylikapellimestari on Susanna Mälkki. Orkesterin työperspektiivi ja verro-
kit ovat kansainvälisiä. Sinfoniakonsertteja järjestetään vuosittain yli 40, 
lisäksi orkesteri vierailee säännöllisesti ulkomailla. Se tekee myös aktii-
vista yleisötyötä. Orkesterissa soittaa 102 muusikkoa. Toimistossa 
työskentelee 12 henkilöä.

Helsingin kaupunginorkesterin intendentti johtaa kaupunginorkesterin 
toimintaa, vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, taiteellisesta suunnitte-
lusta, kapellimestarien ja solistien kiinnittämisestä sekä kansainvälisistä 
yhteyksistä. Sinfoniaorkesteritoiminnassa laatu on keskeinen käsite.
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Intendentti vastaa yhdessä ylikapellimestarin kanssa taiteellisen tason 
jatkuvasta kehittämisestä. Orkesterin hallittua muutosta muokkaavat 
musiikkimaailman yleinen kehitys ja yleisökontaktit kotimaassa ja kan-
sainvälisesti, mutta myös kehittyvät tavat tavoittaa yleisö.  

Intendentti on orkesterissa keskeinen henkilö toteutettaessa myös kau-
pungin uutta organisaatiomallia. Hän on avainroolissa yhteyksien ra-
kentamisessa toimialan muihin toimijoihin ja yli toimialarajojen. Omalla 
operatiivisella johtamisellaan intendentti varmistaa, että kaupungin joh-
tamisjärjestelmän uudistus muuntuu todeksi toimialan eri tasoilla. 

Hakijoiden kykyjä ja ominaisuuksia sekä tähänastista työkokemusta 
suhteessa edellä esitettyihin vaatimuksiin on arvioitu haastatteluilla ja 
henkilöarvioinneilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva 
hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Hakija Malmbergin vision kansainvälisyys ja laajuus sopivat parhaiten 
orkesterin tämänhetkiseen kehitysvaiheeseen. Hänellä on selkeä suun-
tautuneisuus musiikillisiin sisältöihin ja toiminnan laatutekijöihin. Vah-
van strategisen ymmärryksen ja osaamisen lisäksi hakija tuntee opera-
tionaalisen toiminnan realiteetit.  Malmbergin vuorovaikutustaidot ovat 
poikkeuksellisen hyvät. Työtapa on avoin ja kehittävä sekä ratkaisukes-
keinen. Motivaatio tähän johtamistehtävään on vahva.

Hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat lautakun-
nan jäsenten nähtävillä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukses-
sa ja tätä ennen lautakunnan sihteerillä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus, kaupunginorkesterin intendentti
2 HKO intendentin suomenkielinen hakuilmoitus
3 HKO intendentin ruotsinkielinen hakuilmoitus
4 Intendentin viran hakijat, lyhyt hakijaluettelo
5 Kaupunginorkesterin intendentin viran hakijat, hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut
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§ 41
Neuvotteluihin valinta Oodi-keskustakirjaston robotiikka- ja keinoä-
lyratkaisun innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä

HEL 2017-004811 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita seuraavat tarjoajat neu-
votteluiden toiseen vaiheeseen alustavien tarjousten perusteella:

1) Logistiikkaratkaisu:
 Mikro-Väylä Oy
 Mkolme Activate Oy
 Pluscon Oy
  
2) Aineiston suosittelu:
 Headai Ltd
 Exove Ltd
 Gispositio Oy
  
4) Lasten palvelut:
 Furhat Robotics Ab
 Exove Ltd
 Gispositio Oy

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti keskeyttää hankinta-
menettelyn osa-alueen 3) Tiedonhaku osalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1A Vertailutaulukkologistiikka.pdf
2 Liite 1B Vertailutaulukko suosittelu.pdf
3 Liite 1C Vertailutaulukkolastenpalvelut.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
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ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen tehneet Esitysteksti

Liite 1
Liite 3
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Robotiikka- ja keinoälyratkaisujen innovaatiokumppanuuden tavoittee-
na on löytää joulukuussa 2018 avautuvaan keskustakirjastoon uusia 
välineitä tai ohjelmistoja, jotka vähentävät ihmistyötä ja nopeuttavat kä-
sittelyprosessia erityisesti kirjaston logistiikassa sekä antavat heille in-
nostavia ja inspiroivia kokemuksia sekä tutustuttavat asiakkaita arkea 
palvelevaan uuteen teknologiaan. Taloudellisena tavoitteena haetaan 
säästöjä uudenlaisella ratkaisulla nykyiseen, työvoimavaltaiseen tilan-
teeseen verrattuna. 

Hankinnassa on ollut neljä kohdetta, joihin kuhunkin haetaan ratkaisuja 
erikseen. Toisaalta myös eri kohteiden yhdistelmäratkaisut ovat kiin-
nostavia ja lisäarvoa tuottavia. Hankinnan kohteet ovat olleet: 1. Logis-
tiikkaratkaisu, 2. Aineiston suosittelu, 3. Tiedonhaku, 4. Lasten palvelut.

Keskustakirjaston robotiikka- ja keinoälyratkaisun innovaatiokumppa-
nuutta HEL 2017-004811 koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMA-
ilmoituskanavassa 19.5.2017. 

Hankinta ylittää EU-kynnysarvon ja hankintamenettelynä on innovaatio-
kumppanuus. Innovaatiokumppanuutta koskevassa osallistumispyyn-
nössä on kuvattu menettelyn kulku. Ensimmäiseen neuvotteluvaihee-
seen kutsuttiin kaikki osallistumishakemuksen jättäneet soveltuvuus- ja 
kelpoisuusehdot täyttäneet ehdokkaat. Kaikille ehdokkaille lähetettiin 
alustava tarjouspyyntö, jonka mukaisesti pyydettiin ehdokkaita laati-
maan alustavat tarjoukset.

Alustavien tarjousten määräaika oli 24.8.2017 klo 12:00. Määräaikaan 
mennessä alustavia tarjouksia saapui seuraavasti:
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1) Logistiikkaratkaisu: Mkolme Activate Oy, Mikro-Väylä Oy, Pluscon 
Oy, GreyOrange Gmbh, Fujitsu Finland Oy, Axiell Finland Oy, Gisposi-
tio Oy

2) Aineiston suosittelu: Teknologian tutkimuskeskus VTT, Mkolme Acti-
vate Oy, Headai Ltd, Pluscon Oy, Exove Ltd, Profium Oy, Fujitsu Fin-
land Oy, Axiell Finland Oy, Gispositio Oy, Affecto Finland Oy

4) Lastenpalvelut: Furhat Robotics Ab, Mkolme Activate Oy, Headai 
Ltd, Pluscon Oy, Kubo Robotics, Exove Ltd, Siili Solutions Oy, Fujitsu 
Finland Oy, Axiell Finland Oy, Gispositio Oy

Osallistumispyynnössä on todettu, että neuvottelujen seuraaviin vaihei-
siin valitaan jokaiseen osa-alueeseen kolme tarjoajaa ja mikäli tarjoajia 
on enemmän kuin kolme, hankintayksikkö asettaa ehdokkaat parem-
muusjärjestykseen alustavassa tarjouspyynnössä kerrotuin perustein.

Tarjoajien valinta seuraavaan neuvotteluvaiheeseen

Alustavien tarjousten vertailu pisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
parhaimmat alustavat tarjoukset ovat laatineet alla listatut tarjoajat.

1) Logistiikkaratkaisu:
 Mikro-Väylä Oy
 Mkolme Activate Oy
 Pluscon Oy
  
2) Aineiston suosittelu:
 Headai Ltd
 Exove Ltd
 Gispositio Oy
  
4) Lasten palvelut:
 Furhat Robotics Ab
 ExoveLtd
 Gispositio Oy

Hankintamenettelyn keskeyttäminen osan 3 tiedonhaku osalta

Osallistumispyynnössä on todettu, että hankintayksikkö voi perustellus-
ta syystä keskeyttää hankintamenettelyn yhden tai useamman hankin-
nan kohteen osalta menettelyn kaikissa vaiheissa.
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Tiedonhaun ratkaisua koskevat alustavat tarjoukset eivät vastanneet 
hankintayksikön hankintailmoituksessa ja alustavassa tarjouspyynnös-
sä ilmoittamaan tavoitteiseen. Tästä syystä hankintayksikkö ei pidä tar-
koituksenmukaisena jatkaa hankintamenettelyä tiedon haku -ratkaisun 
osalta. Hankintamenettely keskeytetään osion 3 osalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1A Vertailutaulukkologistiikka.pdf
2 Liite 1B Vertailutaulukko suosittelu.pdf
3 Liite 1C Vertailutaulukkolastenpalvelut.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen tehneet Esitysteksti

Liite 1
Liite 3
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta

Tiedoksi

Oodi-Keskustakirjasto
Hankinnat ja kilpailuttaminen
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§ 42
Liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan ajoneuvon myynti

HEL 2017-009275 T 02 07 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti luovuttaa liikuntapalvelukoko-
naisuuden liikuntajohtajan käytössä olleen henkilöauton Nissan 
Quashqai, valmistusnumero SJNFAAJ11U1197065, rekisterinumero 
JJL-843 Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistiikalle myytäväksi 
Staran järjestämässä huutokaupassa.

Kuljetusvälineellä on poistoarvoa jäljellä eli auton kirjanpitoarvoksi 
31.8.2017 jää 15 901,64 euroa.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa liikuntajohtajan tekemään henkilö-
autosta luovutusilmoituksen Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistii-
kalle auton huutokauppaamista varten.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1 Khs Kj 17.1.2014-Auton hankinta liikuntajohtajalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakentamispalveluliikelaitos 
Stara Logistikka

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja on 17.1.2014, 14 § oikeuttanut liikuntaviraston hank-
kimaan liikuntajohtajan käyttöön työsuhdeauton, jonka hiilidioksiidi-
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päästöt ovat alle 100 g/km ja vapaan autoedun verotusarvo varustei-
neen enintään 765,00 euroa kuukaudessa.

Liikuntajohtajan jäätyä vuonna 2016 pois kaupungin palveluksesta, ei 
kyseistä autoa ole voitu käyttää muunlaiseen ajoon kuin, mitä kaupun-
ginjohtajan tekemässä päätöksessä on oikeutettu. Auto on ollut käyttä-
mättömänä elokuusta 2016 lukien, joten se tulisi myydä käyttöä vailla 
olevana irtaimistona Rakentamispalveluliikelaitos Stara Logistiikan jär-
jestämässä huutokaupassa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1 Khs Kj 17.1.2014-Auton hankinta liikuntajohtajalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakentamispalveluliikelaitos 
Stara Logistikka

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus
Talouspalvelut
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§ 43
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Tahvonlahden venekerho ry:n kotisataman satamarakenteiden ja 
laitureiden uusimista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2017-006718 T 02 05 03 00

Viite

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Tahvonlahden venekerho ry:n laatimasta lainahakemuk-
sesta, joka koskee venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja lai-
tureiden uusimista:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 16 000 euron lainan myöntämistä nel-
jän vuoden laina-ajalla Tahvonlahden venekerho ry:lle kaupungin urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi venekerhon kotisata-
man satamarakenteiden ja laitureiden osarahoituksena.  

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Tahvonlahden venekerho ry:n 
hanke täydentää venekerhon kotisataman satamapalveluja ja vastaa 
alueen lisääntyvään venepaikkapalvelujen tarpeeseen. 

Tahvonlahden venekerho ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 40 000 
euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 16 000 eu-
ron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on 
suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 24 000 euroa.  

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeis-
sa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustan-
nuksista. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1 Tahvonlahden venekerho ry, lainahakemus 2.6.2017
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tahvonlahden venekerho ry esittää Helsingin kaupungille osoittamas-
saan hakemuksessaan kaupungin 16 000 euron suuruisen lainan 
myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista venekerhon koti-
sataman laiturien ja muiden satamarakenteiden uusimisen kustannus-
ten kattamiseen.  

Merellisen osaston osastopäällikkö on liikuntalautakunnan myöntämi-
nen oikeuksin tehnyt Tahvonlahden venekerho ry:n kanssa sopimuk-
sen laiturinpito-oikeudesta (22.12.2005, 49 §), joka toistaiseksi voimas-
sa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 

Lautakunta on vuokrannut sisäisin perustein satama-alueen kiinteistö-
lautakunnalta (vuokratunnus Y3149-00026) vuoden 2043 loppuun asti.   

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset on 40 
000 euroa (alv 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu 
rahoitettavan omilla varoilla 24 000 euroa. 

Tahvonlahden venekerho ry:n esittämä hanke palvelee liikuntatarkoi-
tuksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin  urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.   

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 44
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 45
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ryhmäaloitteesta nuorisotyöttömyyden hoi-
don tehostamiseksi armeijasta kotiutuvilla henkilöillä

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki on 
viime aikoina kehittänyt uusia keinoja vastata armeijasta kotiutuvien 
nuorten ohjaukseen osana nuorisotyöttömyyden hoitoa. Helsingin Oh-
jaamo on aloittanut varuskuntiin suuntautuvan ohjauksen toimintamal-
lin, jossa Ohjaamon palveluita jalkautetaan varuskuntiin.  Tällöin Ohjaa-
mon toiminnot ja sieltä saatava ohjaus tulevat tutuksi jo varusmiespal-
velustaan suorittaville nuorille. Toimintaa on toteutettu Santahaminan, 
Dragsvikin ja Vekaranjärven varuskunnissa pääkaupunkiseudullisena 
yhteistyönä.   

Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon yhteistyötä varusmiespalveluksesta 
vapautuvien tai palveluksen keskeyttävien nuorten palveluissa voidaan 
vielä vahvistaa. Nämä toimet voidaan toteuttaa Ohjaamon ja Etsivän 
nuorisotyön nykyisten määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16
2 Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hu-
run ryhmäaloitteesta, jossa Helsingin kaupungin tulisi kartoittaa mah-
dollisuudet lisätä yhteistyötä asianosaisten viranomaisten kanssa nuor-
ten henkilöiden kotiutuessa armeijasta osana nuorisotyöttömyyden 
henkäisyä Helsingissä.  Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16
2 Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponnesta selvittää miten 
jäsenyys Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kau-
pungin rauhankasvatustyössä

HEL 2017-001993 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki liittyi vuoden 2017 alussa laajaan kansainväliseen 
Mayors for Peace-verkostoon, joka tähtää ydinaseistuksen lakkauttami-
seen. 

Helsingin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla tehdään rauhankasvatus-
työtä tätä laajemmasta näkökulmasta. Yhdenvertaisuuden ja hyvien 
väestösuhteiden edistäminen ja syrjimättömän ilmapiirin varmistami-
nen, osallisuuden ja vertaissuhteiden vahvistaminen sekä monialaisen, 
poikkihallinnollisen yhteistyön tekeminen ovat kaikki keskeisiä toimialan 
eri palveluissa sekä yhteisessä työssä.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa yhdenvertaisuuteen ja tasa-ar-
voon liittyvät asiat ovat tärkeitä ja niitä on edistetty jo vuosien ajan 
suunnitelmallisesti. Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi 
nuorisotyön ja henkilöstöpolitiikan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oh-
jaa Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 
vuosille 2014–2017. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti nuorten kanssa 
tehtävän työn lähtökohtana on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 
riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta 
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai va-
kaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, sek-
suaalisesta suhtautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 
Nämä näkökulmat ovat kaikki rauhankasvatustyön perustana koko toi-
mialalla, kuten nuorisopalveluissakin.

Nuorisopalveluissa Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimen-
piteitä edistetään vahvistamalla henkilökunnan osaamista yhdenvertai-
sessa työssä nuorten kanssa. Nuorisopalvelut on ollut vuodesta 2015 
alkaen mukana kehittämässä ja kouluttautumassa ”Minun Silmin, Sinun 
Silmin” -ohjelmaan, jota koordinoidaan kaupunginkansliasta. Ohjelma 
pohjautuu näyttöön perustuvaan Cambridgen yliopistossa kehitettyyn 
vihapuheen, ääriajattelun ja vastakkainasettelun torjuntaan tähtäävään 
ohjelmaan ICThinking ©. Ohjelmaa on tuloksellisesti sovellettu eri-ikäi-
sille ja eri kohderyhmille Englannissa, Skotlannissa, Keniassa ja Bos-
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niassa. Minun silmin Sinun silmin -ohjelma on räätälöity erityisesti nuo-
risotyöhön ja koulumaailman tarpeisiin Helsingissä. Ohjelman kohde-
ryhmänä ovat 13-18 vuotiaat nuoret. Ohjelman tavoitteena on vähentää 
konflikteja, jotka syntyvät esim. rasismista ja erilaisuuden pelosta sekä 
antaa konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja 
konfliktien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen väkivallattomasti. Ohjelman 
avulla osallistujien ajattelu monialaistuu, ja erilaisten näkökulmien kun-
nioittaminen lisääntyy, jolloin vaikutetaan tehokkaasti myös jäykkään 
mustavalkoiseen, ääriajattelun pohjalla olevaan, ajattelutapaan. Tämä 
tukee demokratiakasvatusta, neuvottelutaitoja sekä lisää kykyä yhtei-
seen päätöksentekoon. Nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajia on koulut-
tautunut ohjelman vetäjiksi ja ohjelmaa tullaan hyödyntämään nuorten 
kanssa työssä. Lisäksi Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä muiden kun-
tien nuorisotoimien kanssa ihmisoikeuksia edistävän nuorisotyön kehit-
tämisessä ja Rauhankasvatusinstituutin kanssa rauhankasvatusta tuke-
vassa työssä. 

Nuorisotyön painotusten ja ohjelmien lisäksi kirjastoilla on jo lähtökoh-
taisesti monipuolinen rooli kaikkien kansalaisten sivistyneenä ja sivistä-
vänä kohtaamispaikkana. Myös uusi kirjastolaki (1492/2016, 6§) edel-
lyttää, että kirjastot edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropu-
helua sekä tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn 
ja kansalaistoimintaan. Kirjastot toteuttavat sananvapautta käytännös-
sä takaamalla laadukkaan tiedon saatavuutta ja tarjoamalla apua sen 
löytämiseen ja tunnistamiseen. Ne tukevat työllään erityisesti kansa-
laisten mediakriittisyyden osaamista. Toinen ulottuvuus on foorumien 
tarjoaminen kansalaisten jokapäiväiselle tasaveroiselle kohtaamiselle. 
Tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että yleensä erityisryhminä kohdellut 
ihmiset kuten nuoret, ikäihmiset ja maahanmuuttajat arvostavat kirjas-
toja tiloina, joihin jokainen saa tulla omana itsenään. Kaikkia kohdel-
laan kyselemättä samanarvoisina, mikä on erityisesti monille haavoittu-
vassa asemassa oleville ihmisille tärkeä kokemus.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas, Kvsto 15.2.2017 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.9.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas 
Wallgrenin toivomusponnesta, jossa valtuusto (15.2.2017, § 101) ke-
hottaa kaupunginhallitusta selvittämään miten Helsingin jäsenyys May-
or for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin rauhankasva-
tustyössä. 

Helsingin kaupungin liittyminen Mayor for Peace -verkostoon lähti Tho-
mas Wallgrenin ja 39 muun valtuutetun aloitteesta (HEL 2015-012404). 
Valtuusto käsitteli asiaa 25.5.2016, 142 §, jossa aloite palautettiin kau-
punginhallituksen uudelleen käsittelyyn ja valmisteltavaksi siten, että 
Helsinki voi liittyä ao. verkostoon. Kaupunginhallitus päätti 12.9.2016, 
790 § liittyä Mayor for Peace -verkostoon. Kaupunginvaltuusto katsoi 
asian loppuun käsitellyksi 15.2.2017.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas, Kvsto 15.2.2017 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 47
Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön 
viran väliaikainen hoitaminen

HEL 2017-007055 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti määrätä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisontyön vas-
taavan suunnittelijan Merja Hovin hoitamaan läntisen nuorisotyön alue-
päällikön avointa virkaa 5 629,68 euron mukaan määräytyvin kokonais-
kuukausipalkkaeduin ajalle 1.–15.10.2017. Avoimen viran hoito on jat-
koa lautakunnan päätökselle 20.6.2017, § 12. Virkaan lautakunnan 
päätöksellä 5.9.2017, 32 § valittu nuorisopalvelukokonaisuuden länti-
sen nuorisotyön aluepäällikkö aloittaa tehtävässä 16.10.2017.

Avoimen viran hoitajaksi ehdotettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön vastaava suunnitte-
lija Merja Hovi ei täytä läntisen nuorisotyön aluepäällikön avoimen viran 
kelpoisuusvaatimuksia, jolloin sovelletaan KVTES:n 2 luvun 9 §:n 2 
momenttia tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan palveluko-
konaisuuden johtajan suoran alaisen päättää toimialalautakunta. Kau-
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punginvaltuusto päätti 22.6.2016 § 196, että kaupunginhallituksen joh-
tamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä mui-
den toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toi-
mivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön 
aluepäällikön virkaan valittiin lautakunnan 5.9.2017, § 32 tekemällä 
päätöksellä sairaanhoitaja YAMK Tiina Hörkkö. Hän aloittaa tehtäväs-
sään 16.10.2017. Lautakunnan 20.6.2017, 12 §  tekemän päätöksen 
mukaisesti Merja Hovi hoitaa aluepäällikön sijaisuutta 30.9.2017 asti. 
Sijaisuuden hoitoa on tarvetta jatkaa siihen asti, kun tehtävään valittu 
viranhaltija aloittaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuh-
teeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta 
hoitajasta.

KVTES:n 2 luvun 9 §:n 2 momentissa sovitaan tehtäväkohtaisen pal-
kan alentamisesta: ”Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä 
tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päät-
tämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti 
määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työn-
tekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka 
kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palk-
kausmääräys edellyttää.”

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2017 § 32
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 12
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45 ja 46 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 40 ja 47 §:t.

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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 41 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, 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
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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
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 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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS
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Pöytäkirjan 44 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 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
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Chydenius Laura Varjokari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.09.2017.


