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Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika saapui 16:42, poissa: 48§, 49§, 50§, 

51§, 52§, 53§
Jungner, Mikael
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura
Oskala, Hannu varajäsen

saapui 16:18, poissa: 48§

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Pietarila, Mari viestintäsuunnittelija
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Fröberg, Stefan ulkoilupalvelupäällikkö

saapui 17:15, poistui 17:54, poissa: 
48§, 49§, 50§, 51§, 52§, 53§, 54§, 
55§, 61§

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
48-61 §

Esittelijät
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Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
48-50 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
51-52 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
53 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
54-60 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
61 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
48-61 §
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§ Asia

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

49 Asia/2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

50 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta koskien aikaisimpina vuosina 
tehtyjä toteutumattomia aloitteita (kohdat 40, 41 ja 42)

51 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaostolle Kivinokan vanhan metsän luonnon-
suojelualueen perustamisesta

52 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto eduskunnan oikeusasia-
miehelle koskien liikuntalautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen 
käsittelyn viipymistä

53 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta saaristoon sijoitet-
tavan taidekeskuksen perustamismahdollisuuksien selvittämiseksi

54 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponnesta koskien Käpylinnan kor-
vaavista tiloista Koskelassa

55 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuu-
den huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa

56 Asia/9 Vuoden 2015 viehekalastusmaksujen ja vuosien 2016–2018 vedeno-
mistajille palautettavien omistajakorvausten osoittaminen Helsinki-Es-
poon kalastusalueen käyttöön ja vuodesta 2019 eteenpäin korvausten 
osoittaminen Helsinki-Espoon kalatalousalueelle

57 Asia/10 Liikunnan palvelukokonaisuuden irtaimen omaisuuden perushankinta-
määrärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden 
myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen

58 Asia/11 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Moottorivene-
kerho ry:n kanssa Tervasaarenkankaan venesataman maa-alueesta

59 Asia/12 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Suomen Moottoriveneklu-
bi ry:n kanssa Tervasaarenkankaan Pohjoisen venesataman maa-alu-
eesta

60 Asia/13 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Katajanokan Venekerho 
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ry:n kanssa Katajanokan venesataman maa-alueesta

61 Asia/14 Oikaisuvaatimus koskien nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuori-
sotyön aluepäällikön virkaan ottamista
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§ 48
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 Terhi Peltokorpi 
ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Heimo Laaksonen ja Arja 
Karhuvaara.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Mika Ebelingin sijasta Heimo Laaksosen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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 Terhi Peltokor-
pi ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Mika Ebeling ja Arja Kar-
huvaara.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Hallintojohtaja

13.9.2017, 6 §
Avustushakemus taide- ja kulttuurinpalveluiden juurruttamiseksi osaksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

12.9.2017, 11 §
Käytöstä poistetun telinevoimistelupuomin myynti

13.9.2017, 12 §
Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevien ratsastustallitilojen ja hevos-
ten jaloittelualueiden vuokraaminen Helsingin poliisilaitokselle

Ulkoilupalvelupäällikkö

12.9.2017, 13 §
Rastilan talviuimapaikan vuokraus Helsingin Latu ry:lle

13.9.2017, 14 §
Laiturinpito-oikeus Vuosaaren kylässä RN:O 4:13, kiinteistön 91-435-4-
13 edustalla

14.9.2017, 15 §
Maa-alueen vuokraus Karjakaivon ulkoilualueelta Metsähallituksen Ete-
lä-Suomen luontopalveluille Suomen luontokeskus Haltian tulipaikkaa 
varten

15.9.2017, 16 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Vuosaarenlahden venesatamasta Leppä-
luodon Venekerho ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö
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14.9.2017, 18 §
Nuorten toimintaryhmän Tuned Cars Meeting-TCM projektiavustusha-
kemus vuodelle 2017

Nuorisojaosto

20.6.2017, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

20.6.2017, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitämi-
nen yleisesti nähtävänä

20.6.2017, § 3
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden 2017 
kokousajat

20.6.2017, § 4
Avustuspäätösten delegointi nuorisopalveluiden kumppanuusyksikön 
päällikölle

12.9.2017, § 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

12.9.2017, § 6
Nuorisojaoston järjestöavustusten tilanne 2017

12.9.2017, § 7
Yhteinen oikeus ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2017

Liikuntajaosto

15.8.2017, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

15.8.2017, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitämi-
nen yleisesti nähtävänä

15.8.2017, § 3
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden 2017 
kokousajat

15.8.2017, § 4
Liikuntajaoston esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 
2018 laitos- ja säätiöavustuksista
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15.8.2017, § 5
Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla avustuspää-
tösvaltuuksista vuonna 2017

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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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§ 50
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta koskien aikaisimpina vuosi-
na tehtyjä toteutumattomia aloitteita (kohdat 40, 41 ja 42)

HEL 2017-004749 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Tangolava Helsingin keskusta-alueelle (kohta 40.)

Aloitteessa esitetään, että Helsingin keskeiselle paikalle perustettaisiin 
tangolava. Lautakunta pitää tärkeänä, että tango- ja paritanssikulttuuri 
voivat hyvin kaupungissamme. Samaan aikaan lautakunnan näkemys 
on, että aina, kun mahdollista, kulttuuriset hankkeet toteutetaan ole-
massa olevaa tai joka tapauksessa syntyvää infrastruktuuria ja erilaisia 
kumppanuushankkeita hyväksikäyttäen.

Helsingissä on keskeisellä paikalla sekä määrällisesti että laadullisesti 
jonkin verran alikäytettyjä paikkoja. Espan lava sopisi myös tangotai-
teen ja paritanssin paikaksi vain lisäämällä lavan eteen tanssiparketti, 
joka oikein suunniteltuna ei vaikeuttaisi lavan muuta toimintaa. Espla-
nadin puiston kehittämisperiaatteista on tehty ensimmäiset luonnokset 
kaupunkiympäristön toimialalla. Tulevan puistoremontin keskeisiä kult-
tuurisia kysymyksiä tulee olemaan suojeluperiaatteiden ja toiminnalli-
suuden yhdistäminen. Lautakuntakunta katsoo, että kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan osaamista tulee käyttää suunnittelussa hyväksi aikaises-
sa vaiheessa ja laajasti.

Töölönlahden eteläosien puistosuunnitelmassa kehitetään Sanomata-
lon, Kiasman, keskustakirjasto Oodin ja Musiikkitalon rajaamaa Maka-
siinipuiston ja Kansalaistorin aluetta. Suunnitelma on tarkoitus viimeis-
tellä syksyn 2017 aikana rakentamisen alkaessa 2018 syksyllä. Alueel-
le on tulossa tapahtumasähkö- ja vesipisteiden lisäksi myös paviljonki-
lava. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei ole ollut mukana alueen suun-
nittelussa.  On kuitenkin oletettavaa, että sekä alueen tapahtumakan-
taa että paviljonkilavan toimintaa tullaan mahdollistamaan – jopa koor-
dinoimaan – toimialalta. Paviljonkilavan konseptia suunniteltaessa tulee 
tutkia myös tangomusiikin ja paritanssin toimintaedellytyksiä.

Kulttuurin tuottaminen maksaa rahaa vaikka sitä tehtäisiin kumppa-
nuuksiin ja vapaaehtoistyöhönkin perustuen. Espan lavan toiminnalli-
nen budjetti on ilman henkilöstökuluja vuodessa noin 40 000 euroa. Pa-
nostuksen kaksinkertaistaminen mahdollistaisi nykyistä merkittävästi 
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kunnianhimoisemman ohjelmiston tuotannon. Tällainen varojen allo-
kointi on toimialan sisäisesti päätettävä asia.

Töölönlahden paviljonkilavan resursoinnista ei ole varmuutta. Näin ol-
len toiminnan resursointi tulee suunnitella kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla. Resursointikysymyksenkin selvittämiseksi on tärkeää saada 
toimialojen välinen yhteistyö tässä projektissa toimivaksi. Lautakunta 
pitää tärkeänä, että kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan yhteistyötä kehitetään tapahtumapaikkojen suunnit-
telussa, jotta hankkeissa otettaan paremmin huomioon taiteen ja kult-
tuurin tarpeet.

Valtakunnallinen mielisairaalamuseo (kohta 41.)

Nikkilän sairaalan museokokoelma kertoo koskettavasti paitsi Helsingin 
kaupungin ja psykiatrisen hoidon historiasta, myös laajemmin yksilöi-
den ja yhteiskunnan välisten suhteiden muuttumisesta viimeisten sa-
dan vuoden aikana. Nikkilän sairaalan lähes 10 000 objektin kokoelma 
siirtyi kaupunginmuseolle kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 
1999. Helsingin kaupunki ei tuolloin eikä myöhemmin ole nähnyt perus-
telluksi perustaa erillistä sairaalamuseota. 

Kokoelman perustan muodostavat vapaasti tai ohjatussa taideterapias-
sa tehdyt potilastyöt. Potilastöiden kokoelma on sekä määrällisessä et-
tä ajallisessa laajuudessaan ainutlaatuinen. Lisäksi kokoelmaan kuuluu 
otos sairaalaesineistöä. Säilytettävä arkistoaineisto on siirretty Helsin-
gin kaupunginarkistoon. Valokuvat ovat kaupunginmuseon kuva-arkis-
tossa. Kokoelman julkista esittämistä rajoittavat yksityisyyden suojan 
vaatimukset, koska kyse on mielisairaalapotilaiden elämästä ja heidän 
taideteoksistaan.   

Helsingin kaupunginmuseo myöntää Nikkilän sairaalan kokoelmasta 
lainoja ja vastaa sitä koskeviin asiakaskyselyihin ja tutkimuspyyntöihin 
jatkuvasti. Mikäli aloitteessa esitetty valtakunnallinen museo perustet-
taisiin, kaupunginmuseo sitoutuu lainaamaan kokoelmiaan myös sille 
edellyttäen, että lainausehdot täyttyvät. 

Museokokoelmien luonteeseen kuuluu, että kokoelmasta vain pieni osa 
on näytteillä ja huomattavasti suurempi osa säilytettävänä kokoelma-
keskuksessa. Kokoelmakeskuksessa objektit ovat yleisölle näkymättö-
missä, mutta tutkijoiden ja konservaattoreiden ulottuvilla: esineitä luet-
teloidaan ja tutkitaan, huolletaan ja konservoidaan. Helsingin kaupun-
ginmuseon kokoelmat on muutettu uuteen kokoelmakeskukseen vuosi-
na 2015–16. Kaupunginmuseo edellytykset jatkaa työtä Nikkilän ko-
koelman esittämiseksi ja säilyttämiseksi museologisten vaatimusten 
mukaisesti ovat siksi aikaisempaakin paremmat.   
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Nikkilän sairaalan kokoelman saavutettavuus paranee ratkaisevasti 
vuonna 2018, kun kaupunginmuseo julkaisee suomalaisten arkistojen, 
kirjastojen ja museoiden yhteisessä hakupalvelussa FINNAssa otoksen 
potilastöistä. 

Aloitteen esitys valtakunnallisen mielisairaalamuseon perustamisesta ei 
kuulu Helsingin kaupungin eikä kaupunginmuseon tehtäviin eikä toimi-
valtuuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää valtakunnalliset eri-
koismuseot Museoviraston esityksestä. Museolaki (729/1992) ja mu-
seoasetus (1192/2005, 456/2013) määräävät valtakunnallisten erikois-
museoiden tehtävät. 

Museon perustaminen ja ylläpito vaatii omistajataholta pitkäjänteistä si-
toutumista. Näyttelytoiminnan lisäksi museotyö edellyttää mm. asiakas-
palvelua ja pedagogista toimintaa sekä kokoelmanhallintaa. Resursseja 
on tarjolla rajallisesti. Vapaaehtoisvoimin hoidettujen museoiden ongel-
mana on usein jatkuvuuden turvaaminen ja museon sekä kokoelman 
ylläpito perustamisvaiheen alkuinnostuksen jälkeen. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseona Helsingin kaupunginmuseon 
tehtävänä on ohjata ja koordinoida museotoimintaa alueellaan. Pelkäs-
tään Helsingissä on jo useita museoita ja kokoelmia, jotka tallentavat 
terveydenhoidon historiaa (esim. Diamus eli Helsingin Diakonissalaitok-
sen museo ja Hoitotyön koulutuksen museo). Ammatillisista museoista 
Helsingin yliopistomuseo tallentaa terveydenhuollon historiaan liittyvää 
esineistöä. Uuden museon perustaminen ei Helsingin kaupunginmu-
seon näkemyksen mukaan vaikuta perustellulta alueella, jossa on jo 
useita saman sektorin kokoelmia ja museoita. 

Julkisiin liikennevälineisiin lukemista (kohta 42.)

Helsingin kaupunginkirjastolla on melko tiheä kirjastoverkko jonka tur-
vin tarjotaan luettavaa ympäri kaupunkia. Lukuvinkkejä löytyy myös 
verkkokirjastosta helmet.fi. Sieltä on pääsy myös kirjaston e-aineistoon. 
Voi siis hyvinkin olla, että padeja ja kännyköitä hipelöivät kansalaiset 
lukevat yhä kasvavan e-kirjastomme teoksia. 

Kampanjaluontoisesti ja yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kans-
sa on joukkoliikenteen sähköisillä ilmoitustauluilla esitelty etenkin nyky-
runoutta ja aforismeja matkustajien iloksi. 

Tässä vaiheessa kun Helsingin kaupunginkirjasto valmistautuu keskus-
takirjasto Oodin avautumiseen ja aluekirjastojen palvelun laadun yhä 
korkeampaan tasoon, emme ryhdy laajentamaan paperimuotoisen ko-
koelman tarjontaa joukkoliikennevälineisiin. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi
Ihamäki Saara, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24
2 Allekirjoitettu Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 6.10.2017 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ilkka 
Taipaleen ja neljäntoista muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoa-
loitteesta (Kvsto 9.4.2017) koskien Taipaleen aikaisimpina vuosina te-
kemiä toteutumattomia aloitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lau-
suu kohdista 40–42, Tangolava Helsingin keskusta-alueelle, Valtakun-
nallinen mielisairaalamuseo ja Julkisiin liikennevälineisiin lukemista. 
Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555
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elina.kallio(a)hel.fi
Ihamäki Saara, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24
2 Allekirjoitettu Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 51
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristö-
lautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle Kivinokan vanhan metsän 
luonnonsuojelualueen perustamisesta

HEL 2017-005076 T 11 01 04

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Kivinokan vanhan metsän 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen hyväksymistä esitetyn ra-
jauksen mukaisesti. 

Lautakunta katsoo, että Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualu-
een hoito- ja käyttösuunnitelmaan määräyksissä tulee virkistyskäyttö 
huomioida ja alueen ulkoilumahdollisuuden turvata, koska Kivinokan 
keskeisesti ja lähellä asuntoalueita sijaitseva alue on eri käyttäjäryh-
mien runsaasti käyttämä ulkoilu- ja virkistysalue ja koska luonnonsuoje-
lualueen perustamisesitystä viedään eteenpäin ”Luontolahjani 100-vuo-
tiaalle” -kampanjan edellyttämässä nopeassa aikataulussa.

Toimialan ympäristökasvatus- ja retkitoiminnassa on havaittu nuorten 
luontosuhteen heikkenemistä; luonnossa ei osata tai uskalleta liikkua. 
Kaikilla nuorilla ei ole mahdollista saada hyviä luontokokemuksia esi-
merkiksi kesämökkeillen ja tämä on huolestuttavaa, koska hyvä luonto-
suhde on tärkeä osa ympäristövastuulliseksi kansalaiseksi kasvua.  
Uusimmissa tutkimuksissa on myös havaittu mm. metsäisessä luon-
nossa oleskelun vaikuttavan positiivisesti terveyteen; sekä psyykkiseen 
että fyysiseen. On tärkeää, että nuorilla on mahdollisuuksia omatoimi-
sesti tai ohjatusti saada näitä terveyshyötyjä luonnosta. Tästä syystä 
luonnonsuojelualueiden tulee olla kaupungissa, julkisella liikenteellä 
saavutettavissa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi
Susanne Österlund-Toivonen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89125

susanne.osterlund-toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on pyytänyt 
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta lausuntoa Kivinokan vanhan met-
sän luonnonsuojelualueen perustamisesta. Lausunto on pyydetty anta-
maan 16.10.2017 mennessä.

Kivinokan vanha metsä sijaitsee Vanhankaupunginlahden kaakkoisran-
nalla Kivinokan niemellä, vastapäätä Vanhankaupunginselän toisella 
puolella olevaa Viikin luonnonsuojelualuetta sekä lähellä luonnonsuoje-
luohjelmaan kuuluvaa Fastholman ja Saunalahden itärannan aluetta ja 
rajautuu Vanhankaupunginlahden Natura 2000 lintuvesialueeseen ja 
Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueeseen. Alue olisi 
myös pinta-alaltaan 12,5 hehtaaria ja sijaitsee keskeisesti lähellä Hel-
singin maantieteellistä keskipistettä ja kaupungin syntysijaa.

Kivinokan vanha metsä on uudessa yleiskaavassa merkitty viher- ja vir-
kistysalueeksi ja kaupunkiluonto teemakartassa suojeltavaksi sekä si-
sältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 rauhoitettaviksi 
esitettyihin kohteisiin.

Emma Karin ja 44 muun valtuutetun allekirjoittamaan ja 1.2.2017 päi-
vättyyn ”Luonnonlahjani satavuotiaalle” – luonnonsuojelukampanjaan 
100-vuotiaan Suomen kunniaksi valtuustoaloitteeseen 11.4.2017, § 87 
antamassaan lausunnossa liikuntalautakunta totesi, että:

"Liikuntalautakunta näkee kannatettavana ja myönteisenä Helsingin 
kaupungin osallistumisen ”Luonnonlahjani satavuotiaalle” -luonnonsuo-
jelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Puhdas ja monimuo-
toinen luonnonympäristö tärkeä kaikille suomalaisille monipuolisen vir-
kistyskäytön, ekologisen kestävyyden ja matkailun merkittävyyden ta-
kia.

Liikuntalautakunta katsoo, että tämän Suomen satavuotisjuhlien osana 
olevan kampanjan tavoite on merkittävä. Siihen tulee valita ja ilmoittaa 
sellaisia kohteita, joiden muuttamisesta luonnonsuojelualueiksi vallitsee 
mahdollisimman suuri yksimielisyys eikä niiden osalta ole mahdollisesti 
tulossa ristiriitoja tai suuria selvitys- ja jatkosuunnittelutarpeita. Kam-
panjan aikataulun ja luonteen vuoksi olisi selkeintä valita ilmoitettavat 
kohteet Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 kohteiden joukos-
ta ja painottaa sellaisia kohteita, joiden kohdalla edellä mainitut seikat 
täyttyvät.
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Liikuntalautakunta katsoo, että valtuustoaloitteessa mainittujen lisäsel-
vityksiä, suunnittelua, tarkistuksia sekä neuvotteluja ja keskusteluja tar-
vitsevien Hallainvuoren ja Paloheinä-Haltialan metsän sijasta Helsingin 
kaupunki ilmoittaisi kampanjaan Kivinokan vanhan metsän. Tämän alu-
een osalta on rauhoitusta jo valmisteltu, eikä tämän alueen osalta ole 
näköpiirissä ristiriitoja tai epäselvyyksiä. Kivinokan vanhan metsän alue 
liittyy myös olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin."

Koska Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesi-
tys viedään eteenpäin ”Luontolahjani 100-vuotiaalle” -kampanjan edel-
lyttämässä nopeassa aikataulussa ei alueen hoito- ja käyttösuunnitel-
maa ole normaalista Helsingissä noudatettavasta käytännöstä poiketen 
ehditty tehdä. Niinpä on tärkeää huomioida keskeisesti ja lähellä asui-
nalueita sijaitsevan alueen runsas ja eri käyttäjäryhmiä palveleva ulkoi-
lu- ja virkistyskäyttö, sekä sen turvaaminen alueen hoito- ja käyttösuun-
nitelmaa tehtäessä. Virkistys- ja ulkoilukäytön ja monipuolisen metsä-
luonnon lajien elinolosuhteiden turvaamisen osana tulee luonnonsuoje-
lualueen kulkemisen ja käytön ohjaamiseen sekä alueen rajojen merkit-
semiseen, sekä vieraslajien alueelle leviämisen ehkäisemiseen kiinnit-
tää erityistä huomiota.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi
Susanne Österlund-Toivonen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89125

susanne.osterlund-toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 15.09.2017 § 36
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§ 52
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto eduskunnan oikeusa-
siamiehelle koskien liikuntalautakunnalle osoitetun oikaisuvaati-
muksen käsittelyn viipymistä

HEL 2017-009572 T 03 01 02

Viite: 25.8.2017 saapunut selvitys- ja lausuntopyyntö

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on 25.8.2017 vastaanottanut eduskun-
nan oikeusasiamieheltä selvitys- ja lausuntopyynnön koskien ********** 
tekemän oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipymistä. ********** on tehnyt 
kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska hänen lokakuussa 
2016 liikuntalautakunnalle lähettämäänsä liikuntajohtajan päätöstä kos-
kevaan oikaisuvaatimukseen ei ole vastattu vielä 14.8.2017 mennessä.

Kantelun tekijä on 8.9.2016 toimittanut liikuntavirastolle vahingonkor-
vaushakemuksen koskien uimakausikortin käyttämättä jääneitä käynti-
kertoja ajalla 17.7.–20.8.2016. Va. liikuntajohtaja on hylännyt hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen päätöksellään 5.10.2016, minkä jälkeen 
hakija on määräajassa 11.10.2016 tehnyt liikuntalautakunnalle oikaisu-
vaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä. Oikaisuvaatimukses-
saan hakija on vaatinut liikuntajohtajan päätöksen oikaisemista ja kor-
vattavaksi sekä alkuperäistä vahinkoa (25 euroa) korkoineen että mah-
dollisia tulevia hallintotuomioistuinkäsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Kantelun tekijä on 23.10.2016 lähettänyt sähköpostiviestin Helsingin 
kaupungin kirjaamoon sekä kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle koskien 
oikaisuvaatimustaan. Kantelun tekijä on lähettänyt viestin, koska hän ei 
ole saanut kirjaamosta sähköpostitse vastaanottokuittausta lähettä-
määnsä oikaisuvaatimukseen liittyen. Viestissään kantelun tekijä on 
toistanut oikaisuvaatimuksensa.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle lähettämässään kantelussa kantelun 
tekijä on pyytänyt oikeusasiamiestä huomauttamaan Helsingin kaupun-
gin liikuntalautakunnalle, että lautakunta ei saa jättää käsittelemättä 
siellä vireille saatettua asiaa.

Oikaisuvaatimuksen käsittely liikuntavirastossa

Kantelun tekijä on asianosaisena ollut kuntalain mukaisesti oikeutettu 
tekemään oikaisuvaatimuksen omaa vahingonkorvaushakemustaan 
koskevassa asiassa ja on tehnyt oikaisuvaatimuksen säädetyssä ajas-
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sa. Liikuntalautakunnan olisi kuntalain 134 §:n 2 momentin mukaisesti 
tullut käsitellä oikaisuvaatimus kiireellisenä. Oikaisuvaatimuksen käsit-
tely on kuitenkin pysähtynyt 14.10.2016.

Selvitys- ja lausuntopyynnön myötä suoritetun selvityksen mukaan Hel-
singin kaupungin Ahjo-asianhallintajärjestelmään on kirjattu kantelun 
tekijän oikaisuvaatimus 13.10.2016. Tämän jälkeen kaupungin kirjaa-
mosta on lähetetty Ahjo-järjestelmän kautta kaksi tehtäväpyyntöä lii-
kuntavirastoon kahdelle eri henkilölle. Tehtäväpyynnöistä on käynyt il-
mi, että asianhallintajärjestelmään kirjatulle asialle on saapunut oikaisu-
vaatimus. 

Asianhallintajärjestelmästä lähetetyt tehtäväpyynnöt ovat menneet lii-
kuntaviraston lakimiehelle ja hallintosihteerille. Jälkimmäinen vastaa-
nottaja on ensimmäisenä huomannut tehtäväpyynnön mutta on ereh-
dyksessä uskonut sen tulleen ainoastaan tiedoksi eikä toimenpiteitä 
varten, mistä syystä hän on tehtäväpyynnön saapumista seuraavana 
päivänä kuitannut tehtäväpyynnön valmiiksi. Hallintosihteeri ei selvitys-
tä varten toimittamassaan kertomuksessa muistanut käsitelleensä vas-
taavia oikaisuvaatimuksiin liittyviä tehtäväpyyntöjä aiemmin eikä ollut 
ymmärtänyt, että asia on tehtäväpyynnön saapumisen jälkeen palautet-
tava asianhallintajärjestelmässä valmisteluun. 

Kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta tehtäväpyyntöjä ohjataan 
paitsi toimenpiteitä varten myös tiedoksi. Tehtäväpyynnön vastaanotta-
jan on arvioitava, onko tehtäväpyyntö sellainen, joka edellyttää vastaa-
nottajalta toimenpiteitä, vai onko tehtäväpyyntö lähetetty ainoastaan 
tiedoksi vastaanottajalle. Hallintosihteeri on arvioinut kuvauksella ”Va-
hinkoasia; koskien uintikausikorttia” saapuneen oikaisuvaatimuksen ol-
leen tarkoitettu hänelle vain tiedoksi.

Toisen vastaanottajan kuitattua Ahjo-järjestelmässä asialle lisätystä oi-
kaisuvaatimuksesta ilmoittavan tehtäväpyynnön valmiiksi asian käsitte-
ly on pysähtynyt. Sekä liikuntavirastossa että Helsingin kaupungin kir-
jaamossa on katsottu, että oikaisuvaatimus on otettu käsittelyyn, mikä 
käy ilmi myös kirjaamon vastauksesta kantelun tekijän 23.10.2016 lä-
hettämään sähköpostitiedusteluun oikaisuvaatimuksensa vastaanotta-
misesta. Saadun selvityksen mukaan kaupungin kirjaamosta on 
23.10.2016 sähköpostitse ilmoitettu kantelun tekijälle, että hänen kirjaa-
moon toimittamansa oikaisuvaatimus on toimitettu eteenpäin jatkokäsit-
telyä varten. Samassa sähköpostiviestissä kantelun tekijälle on kerrottu 
hänen asiansa käsittelynumero tiedusteluja varten sekä asiaa valmiste-
levan liikuntaviraston lakimiehen nimi ja yhteystiedot.

Kantelun tekijä ei ole saadun selvityksen mukaan ottanut yhteyttä lii-
kuntaviraston lakimieheen. 
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Oikaisuvaatimuksen käsittely kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Kesäkuun 2017 alusta lähtien Helsingin kaupungin organisaatio on 
muodostunut aiempien keskushallinnon ja virastojen sekä liikelaitosten 
sijasta keskushallinnosta ja neljästä toimialasta. Liikuntavirasto yhdistyi 
muutoksessa osaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa, joka toimii kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Liikuntalautakunnalle 
osoitettu liikuntajohtajan päätöstä koskeva oikaisuvaatimus siirtyi sa-
malla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi ja valmistelta-
vaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. 

Asianhallintajärjestelmässä asianohjauksessa aiemmin tapahtuneen 
virheen vuoksi oikaisuvaatimuksen valmistelu jatkui toimialalla vasta 
eduskunnan oikeusasiamieheltä saapuneen selvitys- ja lausuntopyyn-
nön myötä. Oikaisupyyntö käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nassa 19.9.2017, § 44. 

Kantelun tekijän eli hakijan alkuperäisen vahingonkorvausvaatimuksen 
johdosta liikuntavirastossa toimitetun selvityksen mukaan Kumpulan 
maauimalan asiakas on kertonut henkilökunnalle hakijan sopimatto-
masta käytöksestä, minkä jälkeen henkilökunnan edustaja on kysynyt 
asiasta hakijalta itseltään. Hakijaa ei ole poistettu paikalta eikä häntä 
ole estetty käyttämästä liikuntaviraston uimahalleja tai maauimaloita. 
Liikuntaviraston henkilöstö on toiminut tilanteessa asianmukaisesti ja 
saamansa ohjeistuksen mukaan maauimalan järjestyksen ja turvalli-
suuden varmistamiseksi. Liikuntavirasto vastaa tilojensa turvallisuudes-
ta, mistä syystä henkilöstöllä on velvollisuus selvittää tapahtumien kul-
ku epäillyissä järjestyshäiriötilanteissa ja tarvittaessa kutsua poliisi 
asian selvittämiseksi.

Vahingonkorvaushakemuksessaan ja oikaisuvaatimuksessaan kuvaa-
malla tavalla hakija on tilanteen seurauksena tehnyt päätöksen olla 
käyttämättä liikuntaviraston uimahalleja ja päättänyt sen sijaan käyttää 
muita lähialueiden palveluntarjoajia. Uimakausikortin käyttämättä jää-
minen johtui näin ollen hakijan omasta ratkaisusta eikä sellaisesta lii-
kuntaviraston puolella tapahtuneesta menettelystä tai laiminlyönnistä, 
joka voisi johtaa vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukai-
seen vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Hakija ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esille uusia asiaan vaikut-
tavia seikkoja, joiden perusteella vahingonkorvauslain mukaista kor-
vausvastuun muodostumista olisi ollut syytä arvioida uudelleen. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
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Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Hertta Keisala, lakimies, puhelin: 310 29601

hertta.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on 25.8.2017 vastaanottanut eduskun-
nan oikeusasiamieheltä selvitys- ja lausuntopyynnön koskien ********** 
tekemän oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipymistä. Selvitys- ja lausunto 
on pyydetty lähettämän viimeistään 13.10.2017. Asianosainen on teh-
nyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska hänen lokakuussa 
2016 liikuntalautakunnalle lähettämäänsä liikuntajohtajan päätöstä kos-
kevaan oikaisuvaatimukseen ei ole vastattu vielä 14.8.2017 mennessä. 
Oikaisuvaatimus käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 
19.9.2017, § 44, jolloin lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Hertta Keisala, lakimies, puhelin: 310 29601

hertta.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta saaristoon si-
joitettavan taidekeskuksen perustamismahdollisuuksien selvittämi-
seksi

HEL 2017-003247 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Mari Holopainen ja Johanna Sydänmaa esittävät valtuustoaloittees-
saan, että Helsinki selvittäisi saaristoon sijoitettavan taidekeskuksen 
perustamismahdollisuuksia, jotta Helsingin saaristoa voitaisiin hyödyn-
tää enemmän kulttuurin, matkailun ja luontoelämysten tarjoamiseen.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelu-
kokonaisuus kannattaa Helsingin saariston hyödyntämistä kulttuurin ja 
taiteen paikkana uusilla tavoilla. 

HAM Helsingin taidemuseo on parhaillaan mukana selvittämässä mah-
dollisuuksia järjestää Helsingin uudessa kaupunkistrategiaehdotukses-
sa mainittu, Merellisen Helsingin kehittämiseen kytketty, ja kerran kah-
dessa vuodessa järjestettävä saaristoon sijoittuva taidebiennaali. To-
teutuessaan biennaali toteuttaisi aloitteessa mainittuja tavoitteita. Tai-
detoiminnan kannalta kiinnostavat, sopivan kokoiset ja ympäristöltään 
monipuoliset saaret ovat pääosin valtion hallinnassa, mikä asettaa 
suunnitelmille omat reunaehtonsa.

Kulttuuripalvelukokonaisuus ei näe mielekkäänä, että kaupunki olisi 
mukana perustamassa uutta pysyvää taidekeskusta. Suomenlinnassa 
toimii jo nykyään kansainvälinen residenssiohjelma HIAP, joka järjestää 
näyttelyitä, seminaareja, residenssejä ja paljon muuta toimintaa. Myös 
Suomenlinnan rantakasarmissa on näyttelytoimintaa, mm. Helsingin 
taiteilijaseuran ylläpitämä Galleria Rantakasarmi. Aloitteessa esimerkki-
nä mainittu Tukholman lähistöllä sijaitseva Artipelag toimii kokonaan 
yksityisellä rahoituksella. 

Kulttuuripalvelukokonaisuus katsoo, että aloitteen ja kaupunkistrategian 
tavoitteita palvelisi hyvin tapahtumaluontoisempi taidebiennaalin kaltai-
nen toiminta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
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Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maija.tanninen(a)hel.fi

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077
taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Holopainen Mari ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 
24

2 Holopainen Mari ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 23.10.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari 
Holopaisen ja 26:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta jossa esite-
tään, että Helsinki selvittäisi saaristoon sijoitettavan taidekeskuksen pe-
rustamismahdollisuuksia, jotta Helsingin saaristoa voitaisiin hyödyntää 
enemmän kulttuurin, matkailun ja luontoelämysten tarjoamiseen. Aloite 
kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Holopainen Mari ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 
24

2 Holopainen Mari ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 118
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§ 54
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponnesta koskien Käpylinnan 
korvaavista tiloista Koskelassa

HEL 2017-005415 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että erillisen selvityksen teke-
minen ei ole enää tarpeellista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on lausunnossaan 12.8.2017 kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien ve-
sivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle to-
dennut, että ”Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hy-
väksytyssä tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kunto-
sali ja useita monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrasteti-
loina. Vesivoimisteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunni-
teltu. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan eivät ensisijaisesti kuulu eri-
laisten liikuntapalvelujen kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja 
ylläpitäminen.”

Kaupungin muusta palvelutuotannosta ja tiloista erillisten liikunta- ja al-
lastilojen rakentaminen Koskelan sairaalan alueelle on sekä toiminnalli-
sesti että taloudellisesti huomattavasti huonompi ratkaisu.

Liikunnan palvelukokonaisuuden käytössä on 4 uimahallia (Itäkeskus, 
Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) ja kaksi pienempää allastilaa (Kamppi 
ja Käpylinna). Käpylinnan tilat poistuvat liikunnan käytöstä, kun kiinteis-
tön remontti käynnistyy kesällä 2018.

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali 
ja uima-allas. Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää siellä erilaisia oh-
jattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voi-
mistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreis-
ta ja erityisryhmistä.

Erityisryhmille on syksyllä 2017 15 vesijumpparyhmää (193 asiakasta), 
1 kuntosaliryhmä (12 asiakasta), 3 jumpparyhmää (40 asiakasta) sekä 
itsenäisen harjoittelun ryhmiä (74 asiakasta). Lasten tempputaitoryh-
mässä on 9 asiakasta. Yhteensä erityisryhmissä on 328 asiakasta. Kai-
kissa ryhmissä on tällä hetkellä vapaita paikkoja.
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Työikäisille on 2 vesijumpparyhmää, joissa on 30 asiakasta. Kaupungin 
henkilöstöliikunnalla on lisäksi kaksi ryhmää. 

Senioreille järjestetään 9 vesijumpparyhmää (126 asiakasta), 6 kunto-
saliryhmää (82 asiakasta) ja jumpparyhmää (26 asiakasta). Yhteensä 
senioriryhmien asiakkaita on 234. Myös kaikissa näissä ryhmissä on ti-
laa tällä hetkellä.

Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää Käpylinnassa myös yhteistyö-
kursseja vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 
vammais- ja eläkejärjestöjä.

Liikunnan palvelukokonaisuuden sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen 
lisäksi Käpylinnan liikuntatiloissa on joitakin liikuntaseurojen ja muiden 
tahojen varattuja vuoroja sekä kuntosalin vapaaharjoittelijoita. Vuonna 
2016 Käpylinnassa oli yhteensä 28 225 käyntikertaa.

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2018 loppuun 
saakka. Rakennuksen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2018 ja sen ar-
vioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön olisi 
ollut tilakeskuksen aikaisemman arvion mukaan vaikeaa ja kallista. Li-
säksi pienehköjen liikuntatilojen määrä olisi supistunut entisestään, kun 
jumppasalin paikalle olisi pitänyt sijoittaa taloteknisiä järjestelmiä.

Käpylinnan asiakkaat saadaan sijoitettua liikuntasalien osalta muihin lii-
kunnan palvelukokonaisuuden toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja 
Pirkkolaan. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voi-
daan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahal-
liin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen eri-
tyisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikunnan käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden 
nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luo-
pua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdol-
lista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin 
ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitai-
siin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka 
ovat Käpylinnassa.

Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupun-
gin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille 
ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarvioesityksessä vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2020 ei ole varauduttu Käpylinnan 
liikuntatiloja korvaavien tilojen käyttöönottoon. 
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Liikunnan palvelukokonaisuuden investointimäärärahat ovat siirtyneet 
organisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkiympäristötoimialalle. Lii-
kunnan aikaisemmissa investointisuunnitelmissa ei ollut varauduttu kor-
vaavien allastilojen rakentamiseen Koskelan sairaalan alueelle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Päätöksen kappale 15 muutetaan seuraavasti:
Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupun-
gin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille 
ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 1, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että erillisen selvityksen teke-
minen ei ole enää tarpeellista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on lausunnossaan 12.8.2017 kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien ve-
sivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle to-
dennut, että ”Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hy-
väksytyssä tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kunto-
sali ja useita monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrasteti-
loina. Vesivoimisteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunni-
teltu. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan eivät ensisijaisesti kuulu eri-
laisten liikuntapalvelujen kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja 
ylläpitäminen.”
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Kaupungin muusta palvelutuotannosta ja tiloista erillisten liikunta- ja al-
lastilojen rakentaminen Koskelan sairaalan alueelle on sekä toiminnalli-
sesti että taloudellisesti huomattavasti huonompi ratkaisu.

Liikunnan palvelukokonaisuuden käytössä on 4 uimahallia (Itäkeskus, 
Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) ja kaksi pienempää allastilaa (Kamppi 
ja Käpylinna). Käpylinnan tilat poistuvat liikunnan käytöstä, kun kiinteis-
tön remontti käynnistyy kesällä 2018.

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali 
ja uima-allas. Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää siellä erilaisia oh-
jattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voi-
mistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreis-
ta ja erityisryhmistä.

Erityisryhmille on syksyllä 2017 15 vesijumpparyhmää (193 asiakasta), 
1 kuntosaliryhmä (12 asiakasta), 3 jumpparyhmää (40 asiakasta) sekä 
itsenäisen harjoittelun ryhmiä (74 asiakasta). Lasten tempputaitoryh-
mässä on 9 asiakasta. Yhteensä erityisryhmissä on 328 asiakasta. Kai-
kissa ryhmissä on tällä hetkellä vapaita paikkoja.

Työikäisille on 2 vesijumpparyhmää, joissa on 30 asiakasta. Kaupungin 
henkilöstöliikunnalla on lisäksi kaksi ryhmää. 

Senioreille järjestetään 9 vesijumpparyhmää (126 asiakasta), 6 kunto-
saliryhmää (82 asiakasta) ja jumpparyhmää (26 asiakasta). Yhteensä 
senioriryhmien asiakkaita on 234. Myös kaikissa näissä ryhmissä on ti-
laa tällä hetkellä.

Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää Käpylinnassa myös yhteistyö-
kursseja vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 
vammais- ja eläkejärjestöjä.

Liikunnan palvelukokonaisuuden sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen 
lisäksi Käpylinnan liikuntatiloissa on joitakin liikuntaseurojen ja muiden 
tahojen varattuja vuoroja sekä kuntosalin vapaaharjoittelijoita. Vuonna 
2016 Käpylinnassa oli yhteensä 28 225 käyntikertaa.

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2018 loppuun 
saakka. Rakennuksen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2018 ja sen ar-
vioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön olisi 
ollut tilakeskuksen aikaisemman arvion mukaan vaikeaa ja kallista. Li-
säksi pienehköjen liikuntatilojen määrä olisi supistunut entisestään, kun 
jumppasalin paikalle olisi pitänyt sijoittaa taloteknisiä järjestelmiä.

Käpylinnan asiakkaat saadaan sijoitettua liikuntasalien osalta muihin lii-
kunnan palvelukokonaisuuden toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja 
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Pirkkolaan. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voi-
daan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahal-
liin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen eri-
tyisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikunnan käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden 
nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luo-
pua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdol-
lista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin 
ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitai-
siin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka 
ovat Käpylinnassa.

Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen tuo runsaasti 
uusia mahdollisuuksia sekä vesi- että muuhun liikuntaan myös seniori- 
ja erityisryhmille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarvioesityksessä vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2020 ei ole varauduttu Käpylinnan 
liikuntatiloja korvaavien tilojen käyttöönottoon. 

Liikunnan palvelukokonaisuuden investointimäärärahat ovat siirtyneet 
organisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkiympäristötoimialalle. Lii-
kunnan aikaisemmissa investointisuunnitelmissa ei ollut varauduttu kor-
vaavien allastilojen rakentamiseen Koskelan sairaalan alueelle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 13.10.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sirkku Ingervon toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto  
(19.4.2017, § 198)  edellyttää että selvitetään mahdollisuutta löytää 
korvaava paikka Käpylinnan yhteydessä olevalle, varsinkin erityisryh-
mien ja vanhusten käytössä olleelle uima-altaalle, Koskelan sairaalan 
alueelta.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 1, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 55
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdolli-
suuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vesiliikunnan ja muiden liikuntatilo-
jen lisätilan tarve nähdään tärkeänä kaupungin kasvun kannalta. Sa-
malla kuitenkin ymmärretään, että Koskelan monipuolisen palvelukes-
kuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja toiminnan 
suunnittelussa ei ole mukana vesivoimistelualtaan tiloja.

Liikunnalla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmis-
ten terveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla allas-
tilan lisätarve nähdään myös tärkeänä ja ikääntyneiden ja tukea ja 
apua tarvitsevien etuna.

Liikuntaviraston teettämissä liikuntapaikkojen saavutettavuustarkaste-
luissa uimahallien ja maauimaloiden kohdalla on saavutettavuudessa 
nähtävissä enemmän alueellisia eroja ja erinomaisen saavutettavuuden 
alue on selvästi pienempi kuin muiden tarkasteltujen liikuntapaikkojen 
kohdalla. Tarkasteluissa ei kuitenkaan Koskelan alueen heikompi ase-
ma vesiliikuntapalveluiden osalta verrattuna muihin alueisiin ei ole tullut 
ilmi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 13.10.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa- aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Yr-
jö Hakasen toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto (19.4.2017, § 
198) edellyttää,  että Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen ja sai-
raala-alueen suunnittelussa selvitetään vielä mahdollisuudet vesiliikun-
nan tarvitsemien tilojen toteuttamiseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 241
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§ 56
Vuoden 2015 viehekalastusmaksujen ja vuosien 2016–2018 vedeno-
mistajille palautettavien omistajakorvausten osoittaminen Helsinki-
Espoon kalastusalueen käyttöön ja vuodesta 2019 eteenpäin kor-
vausten osoittaminen Helsinki-Espoon kalatalousalueelle

HEL 2017-007849 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti osoittaa vuoden 2015 vieheka-
lastusmaksut ja kalastuslain 82 §:n 4 momentin mukaiset Helsingin ja 
Espoon kaupunkien omistamille vesialueille palautettavat omistajakor-
vaukset vuodesta 2016 alkaen Helsinki-Espoon kalastusalueen käyt-
töön ja vuodesta 2019 lähtien Helsinki-Espoon kalatalousalueen käyt-
töön aina vuoteen 2021 asti. 

Päätöksen edellytyksenä on, että Espoon kaupunki on tehnyt vastaa-
van päätöksen.

Maksut ja korvaukset tulee käyttää perusteluissa mainittuihin kalastus-
lain (2015/379) 24 §:n mukaisiin tehtäviin. Helsinki-Espoon kalastusalu-
een/kalatalousalueen tulee vuosittain toimittaa Helsingin kaupungin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle selvi-
tys maksujen ja korvausten käytöstä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Aikaisempi päätös
3 Toimintavarojen käyttö
4 Helsingin kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1. osa
5 Helsingin kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2. osa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
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vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

ELY-keskus kalatalousviranomaisena jakaa vuosittain korvauksia ve-
sialueen omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen 
sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä.  Omistajakorvauk-
set jaetaan kalastusalueille, jotka jakavat ne edelleen vesialueiden 
omistajille. Korvaukset maksetaan kalastonhoitomaksuista kertyneistä 
varoista. Korvaukset maksetaan ilman erillistä hakemusta. Enintään 50 
euron (aikaisemmin 30 euroa) suuruiset omistajakorvaukset jäävät suo-
raan kalastusalueen käyttöön. Lisäksi osa vesialueen omistajista ohjaa 
korvaukset kalastusalueille käytettäväksi kalavesien hoitoon. 

Helsingin kaupunginhallituksen tekemillä päätöksillä (vuonna 1990 ja 
vuonna 1998) omistajakorvaukset on jätetty Helsingin kalastusalueelle 
käytettäväksi kalastusalueen oman lakisääteisen toiminnan rahoittami-
seen. Kaupungin tähänastiset omistajakorvaukset ovat olleet vuosittain 
merkittäviä, vaihdellen vuosien 2011 ja 2015 välisenä aikana 70 000 – 
80 000 euron välillä.

Kalastustoimintaa Suomessa ohjaa kalastuslaki. Tämän lain tarkoituk-
sena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää 
kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja 
hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, 
kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluon-
non monimuotoisuus ja suojelu.

Kalastuslaki on uudistunut vuoden 2016 alussa, mutta se koskee nykyi-
siä kalastusalueita vain pieniltä osin ja ne jatkavat vanhan ohjesääntön-
sä ja käyttö-ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti kunnes uusi laki astuu 
kokonaisuudessaan voimaan. Uudessa laissa kalastusalueet ovat 
muuttuneet kalatalousalueiksi, mutta laki kokonaisuudessaan tulee 
koskemaan siirtymäsäännösten myötä kalatalousalueita vasta vuoden 
2019 alkaen. Edellä mainittujen korvausten perusteet ja käyttö määrite-
tään uuden lain, Kalastuslaki 2015/379, 82 §:ssä.

Kalatalousalueiden tehtävät kalastuslain (24 §) mukaan ovat:                                                 

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;                                                            

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunni-
telman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;                                                                                                        
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3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;                                                                  

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;                                                                                 

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen 
kerääminen;              

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen va-
paa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;                                                                                                               

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;                                              

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen 
omistajille;                      

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen 
sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Kalastuslain mukaan kalastusalueita voidaan käyttää apuna varojen 
jaossa kalaveden omistajille. Siitä että kalastusalueet jakavat korvauk-
set, on Suomessa tullut jatkuva ja luonteva käytäntö. 

Helsingin kalastusalue, Espoon kalastusalue ja Espoo-Mankin kalastu-
salue yhdistyivät vuonna 2016 Helsinki-Espoon kalastusalueeksi. Ka-
lastuslain mukaan kalastausalueet/kalatalousalueet ovat julkisoikeudel-
lisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta 
sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja 
hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueella tulee olla lain edellyttämät 
toimielimet, kuten yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja (23 §).

Helsinki-Espoon kalastusalueen hakemus Helsingille kuuluvien omista-
jakorvausten jättämisestä kalastusalueen, vuoden 2019 alusta kalata-
lousalueen käyttöön, on asiallinen ja kalastus-/kalatalousalueen tehok-
kaan toiminnan kannalta tärkeää. Valtion kalataloushallinto osaltaan 
valvoo, että kalastus-/kalatalousalueet toimivat ohjesääntönsä ja käyt-
tö-ja hoitosuunnitelmansa edellyttämällä tavalla.

Vapaa-ajan kalatalouden, elinkeinokalatalouden ja kalavesien hoidon 
turvaamiseksi on laadittu strategioita ja ohjelmia. Tavoitteena on tun-
nistaa haasteet ja saavuttaa tavoitetila esitetyillä toimenpiteillä. Laji- ja 
lajiryhmäkohtaiset strategiat ja ohjelmat ottavat huomioon kunkin lajin 
kannanhoidon erityistarpeet. Strategioilla ja ohjelmilla vastataan osal-
taan kansallisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin

Helsinki-Espoon kalastusalueen toiminta perustuu kutakin aluetta kos-
kevaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan (liitteenä Helsingin kalastusalu-
een hoitosuunnitelma, 2 liitettä). 
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Kalastusalueet eivät siirtymäaikana (vuosina 2016-2018) laadi uusia 
käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Vuoden 2015 lopussa voimassa ollut van-
han kalastuslain mukainen käyttö- ja hoitosuunnitelma jää voimaan uu-
den lain mukaisena käyttö- ja hoitosuunnitelmana kunnes ELY-keskus 
on hyväksynyt alueelle uuden suunnitelman. Käyttö- ja hoitosuunnitel-
man laatii kalatalousalue ja sen hyväksyy ELY-keskus.

ELY-keskus toimii myös kalastuslain määräämänä kalastusalueen val-
vovana viranomaisena.  

Maksut ja korvaukset tulee käyttää perusteluissa mainittuihin kalastus-
lain (2015/379) 24 §:n mukaisiin tehtäviin. Helsinki-Espoon kalastusalu-
een/kalatalousalueen tulee vuosittain toimittaa Helsingin kaupungin 
kulttuurin  ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle selvi-
tys maksujen ja korvausten käytöstä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 Aikaisempi päätös
3 Toimintavarojen käyttö
4 Helsingin kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1. osa
5 Helsingin kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2. osa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
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§ 57
Liikunnan palvelukokonaisuuden irtaimen omaisuuden perushan-
kintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoi-
keuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen

HEL 2017-010304 T 02 07 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vahvistaa liikunnan palveluko-
konaisuuden vuoden 2017 irtaimen omaisuuden perushankintamäärä-
rahojen käyttösuunnitelman muutoksen liikuntapaikat-palvelun osalta 
siten, että liikuntapaikat-palvelulla on oikeus tehdä käyttöönsä myönne-
tyllä määrärahalla seuraavat hankinnat:

Jäänhoitokone
Kuntosalivälineitä
Kiinteistönhoitotraktori
Liikuntavälineitä
Siivouskoneita
Työkoneita ja varusteita

Yhteensä 400 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti vahvistaessaan 19.1.2017, § 7 liikuntatoimen 
vuoden 2017 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttö-
suunnitelman talousarviokohdan 8 09 25 01 määrärahaksi 1 115 000 
euroa (alv 0 %) oikeuttaen liikuntaviraston tekemään päätöksessä ole-
vat suunnitelman mukaiset hankinnat.
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Sisäliikuntapalveluilla on määrärahojen käyttösuunnitelman 19.1.2017 
vahvistetulla 400 000 euron (alv 0 %) määrärahalla oikeus tehdä seu-
raavat hankinnat: jäänhoitokone, kuntosalivälineitä, liikuntavälineitä, sii-
vouskoneita, työkoneita ja varusteita ja nyrkkeilykehä.

Nyrkkeilykehää ei hankinta tänä vuonna. Tästä ja muista irtaimen omai-
suuden hankinnoista säästyneillä määrärahoilla ja tällä päätöksellä ir-
taimen hankintalistaan lisätään uutena kiinteistönhoitotraktori. Traktorin 
sijoituspaikka on Pirkkolan liikuntapuisto. Entinen kiinteistönhoitotrakto-
ri on elinkaarensa päässä, eikä siihen löydy varaosia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 58
Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Moottorive-
nekerho ry:n kanssa Tervasaarenkankaan venesataman maa-alu-
eesta

HEL 2017-010147 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää solmia pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen Helsingin Moottorivenekerho ry:n kanssa Tervasaa-
renkankaan venesataman 952 m2:n alueesta, joka on osa Helsingin 
kaupungin Kruunuhaka 1 kylän tilaa rekisterinumero 5:2. (Tervasaaren-
kangas 1), liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukai-
sesti. 

Vuokra-aika alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2027. 

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 1 200,02 euroa. 

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuun 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
62,73 euron suuruista perusvuosivuokraa. 
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Esittelijän perustelut

Asemakaava

Alueella on voimassa oleva kaava 9803 (vahvistettu 16.1.1991). Hel-
singin Moottorivenekerho ry:llä on alueella kerhorakennus ja muuta ve-
nesatamatoimintaa tukevia toimintoja.   

Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen raitiotieyhteyden linjaukset 
on vahvistettu hankesuunnitelmassa Kvsto 31.8.2016, 210 §, liite. Silta-
linjauksen vahvistuttua venekerholle on mahdollista tehdä kymmenen 
vuoden vuokrasopimus. 

Sisäinen vuokraus

Liikuntapalvelu on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiin-
teistölautakunnalta  (vuokratunnukset Y3101-2 maa-alue ja Y3101-10 
vesialue) vuoden 2043 loppuun asti. 

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa aikaisemmin noudattamia yleisperiaatteita. 

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerros-
neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 
1913). Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peri-
tään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen 
välittömästi liittyvään toimintaan.

Vaikeammin hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan maa-alu-
een pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa 0,015 euron neliömetrihintaa, joka 
vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913). Vuosivuokra on 
5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra rakennetun alueen osalta on 170 k-m² x 12 euroa / k-
m² x 0,05 x  0,50 x 19,13 = 975,63 euroa ja vaikeimmin hyödynnettä-
vän alueen osalta 782 m² x 0,015 m² x 0,05 x 19,13 = 224,39 euroa, 
kokonaisvuosivuokran ollessa 1 200,02 euroa. 

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin. 

Yhteneväiset sopimusmallit kaikkien seurojen ja liikuntapalvelukokonai-
suuden välillä mahdollistavat seurojen tasa-arvoisen kohtelun vuokran 
suuruuden sekä muiden vuokraehtojen osalta. 
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Tervasaarenkankaan venesatamasta on tehty venekerhon kanssa lai-
turialueen vuokrasopimus (MEOS 0616, osastopäällikkö 22.12.2005 75 
§), joka on 1.1.2006 alkaen toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden ir-
tisanomisajalla. 

Helsingin Moottorivenekerho ry:n kanssa esitetään solmittavaksi pitkä-
aikainen maanvuokrasopimus, Tervasaarenkankaan venesataman 
maa-alueesta, ajalle 1.1.2018–31.12.2027. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1 HMVK kartta vuokra-alueesta
2 HMVK 2018–2027 sopimusluonnos
3 Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 2

Tiedoksi

Liikuntapalvelu
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§ 59
Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Suomen Moottorive-
neklubi ry:n kanssa Tervasaarenkankaan Pohjoisen venesataman 
maa-alueesta

HEL 2017-010149 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää solmia pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen Suomen Moottoriveneklubi ry:n kanssa Tervasaa-
renkankaan Pohjoisen venesataman 413 m2:n alueesta, joka on osa 
Helsingin kaupungin 432 Töölön kylän tilaa rekisterinumero 5:2 (Poh-
joisranta 21), liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mu-
kaisesti. 

Vuokra-aika alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2027. 

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 940,91 euroa. 

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuun 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 49,19 euron 
suuruista perusvuosivuokraa. 
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Esittelijän perustelut

Asemakaava

Alueella on voimassa oleva kaava 5014 (vahvistettu 6.6.1962). Suo-
men Moottoriveneklubi ry:llä on alueella kerhorakennus ja muuta vene-
satamatoimintaa tukevia toimintoja.  

Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen raitiotieyhteyden linjaukset 
on vahvistettu hankesuunnitelmassa Kvsto 31.8.2016, 210 §, liite. Silta-
linjauksen vahvistuttua venekerholle on mahdollista tehdä kymmenen 
vuoden vuokrasopimus.

Sisäinen vuokraus

Liikuntapalvelu on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiin-
teistölautakunnalta (vuokratunnukset Y3101-2 maa-alue ja Y3101-10 
vesialue) vuoden 2043 loppuun asti. 

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa aikaisemmin noudattamia yleisperiaatteita. 

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerros-
neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 
1913). Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peri-
tään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen 
välittömästi liittyvään toimintaan.

Vaikeammin hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan maa-alu-
een pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa 0,015 euron neliömetrihintaa, joka
vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913). Vuosivuokra on 
5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra rakennetun alueen osalta on 150 k-m² x 12 euroa / km² 
x 0,05 x 0,50 x 19,13 = 860,85 euroa ja vaikeimmin hyödynnettävän 
alueen osalta 279 m² x 0,015 m² x 0,05 x 19,13 = 80,06 euroa,
kokonaisvuosivuokran ollessa 940,91 euroa.

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

Yhteneväiset sopimusmallit kaikkien seurojen ja liikuntapalvelukokonai-
suuden välillä mahdollistavat seurojen tasa-arvoisen kohtelun vuokran 
suuruuden sekä muiden vuokraehtojen osalta. 
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Tervasaarenkankaan Pohjoisesta venesatamasta on tehty venekerhon 
kanssa laiturialueen vuokrasopimus (MEOS 0654, osastopäällikkö 
22.12.2005, 67 §), joka on 1.1.2006 alkaen toistaiseksi voimassa kuu-
den kuukauden irtisanomisajalla. 

Suomen Moottoriveneklubi ry:n kanssa esitetään solmittavaksi pitkäai-
kainen maanvuokrasopimus, Tervasaarenkankaan Pohjoisen venesa-
taman maa-alueesta, ajalle 1.1.2018–31.12.2027. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1 SMVK kartta vuokra-alueesta
2 SMVK rakenteet
3 SMVK 2018–27 sopimusluonnos
4 Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 3

Tiedoksi

Liikunta
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§ 60
Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Katajanokan Veneker-
ho ry:n kanssa Katajanokan venesataman maa-alueesta

HEL 2017-005573 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää solmia pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen Katajanokan Venekerho ry:n kanssa Katajanokan 
venesataman 725 m2:n maa-alueesta, joka on osa Helsingin kaupun-
gin 8. kaupunginosan (Katajanokka) Töölön kylän (432) kiinteistöjä 91-
432-1-26/23 ja 91-8-9901-100, liitteenä olevan vuokrasopimusluonnok-
sen ehtojen mukaisesti. 

Vuokra-aika alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2027. 

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 1 486,50 euroa. 

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuun 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
77,71 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

Esittelijän perustelut
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Asemakaava

Kaavassa 9825 (vahvistettu 22.11.1991), alue on venesatama-aluetta. 
Katajanokan Venekerho ry:llä on alueella jätekatos ja muuten aluetta 
käytetään kesällä pysäköintiin ja talvella veneiden talvisäilytykseen.  

Sisäinen vuokraus

Liikuntapalvelu on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiin-
teistölautakunnalta (vuokratunnukset Y3108-00005 maa-alue ja Y3108-
00004 vesialue) vuoden 2043 loppuun asti. 

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa aikaisemmin noudattamia yleisperiaatteita. 

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerros-
neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 
1913). Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peri-
tään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen 
välittömästi liittyvään toimintaan.

Talvisäilytykseen ja pysäköintiin hyödynnettävän maa-alueen vuokra 
lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvo-
na elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliö-
metrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913). 
Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Vaikeammin hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan maa-alu-
een pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa 0,015 euron neliömetrihintaa, joka 
vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913). Vuosivuokra on 
5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra rakennetun alueen osalta on 25 k-m² x 12 euroa/ k-m² x 
0,05 x 0,50 x 19,13 = 143,48 euroa, talvisäilytys ja pysäköintialueen 
osalta 696 m² x 1,00 m² x 0,05 x 19,13 = 1335,27 euroa ja vaikeimmin 
hyödynnettävän alueen osalta 27 m² x 0,015 m² x 0,05 x 19,13 = 7,75 
euroa, kokonaisvuosivuokran ollessa 1 486,50 euroa. 

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin. 

Yhteneväiset sopimusmallit kaikkien seurojen ja liikuntapalvelukokonai-
suuden välillä mahdollistavat seurojen tasa-arvoisen kohtelun vuokran 
suuruuden sekä muiden vuokraehtojen osalta. 
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Katajanokan venesatamasta on tehty venekerhon kanssa laiturialueen 
vuokrasopimus (Meos0805, osastopäällikkö 18.3.2008, 10 §), joka on 
1.1.2008 alkaen toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisanomisa-
jalla. 

Katajanokan Venekerho ry:n kanssa esitetään solmittavaksi pitkäaikai-
nen maanvuokrasopimus, Katajanokan venesataman maa-alueesta, 
ajalle 1.1.2018–31.12.2027. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokra-alueen kartta
2 Katajanokan venekerho 2018–2027 sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Liikuntavirasto
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§ 61
Oikaisuvaatimus koskien nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen 
nuorisotyön aluepäällikön virkaan ottamista

HEL 2017-007055 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön 
aluepäällikön virkaan ottamista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
5.9.2017, § 32).

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 31036702

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus 17.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on jättänyt 17.9.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon oikai-
suvaatimuksen koskien nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuoriso-
työn aluepäällikön virkaan ottamista. Oikaisuvaatimus on saapunut 
määräajassa. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa virkaa hakenut oikai-
suvaatimuksen tekijä katsoo olevansa mm. koulutuksensa, johtamisko-
kemuksensa ja työkokemuksensa puolesta huomattavasti valittua hen-
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kilöä pätevämpi kyseiseen tehtävään. Oikaisuvaatimus kokonaisuudes-
saan on liitteenä.

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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 5.9.2017 ottaa 
sairaanhoitaja (ylempi AMK) Tiina Hörkön läntisen nuorisotyön alue-
päällikön virkaan.

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.

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.

Nuorisotyön aluepäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 73 henkilöä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsutuilla henkilöillä oli kaikilla 
soveltuvan koulutuksen ja johtamiskokemuksen lisäksi joko nuorisoalan 
koulutus tai työkokemusta nuorisotyötä tekevässä järjestössä tai kun-
nallisessa nuorisotyössä. Haastatteluun kutsuttiin vahvoista hakijoista 
vain henkilöitä, joiden koulutus- tai työhistoriasta selkeästi todentuu 
nuorisotyön tuntemus.

Sekä oikaisuvaatimuksen tekijällä että nuorisotyön aluepäällikön vir-
kaan valitulla Tiina Hörköllä on tehtävän kelpoisuusehdon mukainen 
koulutus ja kielitaito.
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Oikaisuvaatimuksen tekijällä ********** on vahva esimieskokemus (yli 
10 vuotta) sekä pitkä kokemus (noin 5 vuotta ja 6 kk) hoitotyön opetta-
jana lähihoitajakoulutuksessa. ********** on johtanut vuoden 2016 alus-
ta alkaen suurta yksikköä, jossa hän on toiminut usean hoitotyön esi-
miehen lähiesimiehenä ja noin 180 työntekijän yksikön päällikkönä. Hä-
nellä on vankka työkokemus operatiivisen toiminnan johtamisesta van-
hustenhoidossa. ********** on kehittänyt osaamistaan johtajana Helsin-
gin kaupungin eMBA-koulutuksessa. Hänen työkokemus nuorten kans-
sa tehtävästä työstä on ajalta hoitotyön opettajana.

Virkaan valitulla Tiina Hörköllä on Vantaan kaupungilla pitkä työkoke-
mus palvelupäällikkönä asukas- ja kuntalaispalveluissa (noin 5 vuotta 
ja 6 kuukautta), jossa hän on toiminut eri toimintayksiköiden esimiesten 
lähiesimiehenä ja noin sadan henkilön yksikön päällikkönä. Hörkkö on 
aiemmin toiminut Vantaan kaupungilla projektikoordinaattorina ja pro-
jektipäällikkönä (yli 3 vuotta) lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön 
liittyvissä hankkeissa. Näissä hankkeissa on kehitetty nuorisotyötä yli 
toimialarajojen ja yhdessä muiden kuin kunnan sisäisten toimijoiden 
kanssa. Hörköllä on operatiivista johtamistehtävistä yli 8 vuoden työko-
kemus, josta yli 3 vuotta on nuorisotyön parista. Hörköllä on lisäksi työ-
kokemusta koulutussuunnittelijana (noin 1 vuosi) nuorisotyötä tekeväs-
sä järjestössä (SPR) sekä sairaanhoitajana nuorisoasemalla (noin 3 
vuotta). Hörkkö on kehittänyt omaa johtamisosaamistaan suorittamalla 
johtamisen erikoisammattitutkinnon ja erikoistumalla ylemmässä AMK-
tutkinnossa alueelliseen kehittämiseen ja johtamiseen.

Virkaan valittu Tiina Hörkkö on todettu työkokemuksensa sekä haastat-
teluissa ja henkilöarvioinnissa esiin tulleiden seikkojen perusteella sopi-
vimmaksi hakijaksi nuorisotyön aluepäällikön virkaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut ilmi 
sellaisia uusia asiaan vaikuttavia seikkoja, joiden perusteella päätöstä 
virkaan ottamisesta olisi syytä arvioida uudelleen. Oikaisuvaatimus tu-
lee hylätä perusteettomana.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 31036702

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus 17.9.2017
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2017 § 47

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2017 § 32

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 12
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 ja 60 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 56 §.

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 61 §.

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Peltokorpi Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.10.2017.


