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§ 79
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 irtaimen 
omaisuuden ylitysoikeutta

HEL 2017-012587 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 245 000 
euron ylitysoikeutta toimialan irtaimen omaisuuden hankintamenoihin 
vuodelle 2017. Määräraha käytetään kulttuuripalvelukokonaisuuden 
kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden hankintoihin.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Helsingin kaupungille kaupungin-
museon tilojen uudistamiseen kohdennettua K4 Elefantti -hankkeen 
valtionavustusta 400 000 euroa. Avustus suoritettiin kaupungille vuo-
den 2017 alussa.

Avustusmääräraha on käytetty käyttötarkoitustaan vastaavalla tavalla 
kaupunginmuseon tilojen uudistamiseen. Vuonna 2016 kaupunginmu-
seo priorisoi uuden kaupunginmuseon avaamista ja painotti uusien tilo-
jen varustamista. Koska avustuksen maksatus tapahtui vasta vuoden 
2017 alussa, osoitettiin sen käyttötarkoitukseen tätä ennen määräraho-
ja kaupungin talousarvion kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden han-
kintamäärärahoista. Näin ollen talousarviossa suunniteltuja hankintoja 
on jouduttu siirtämään pidemmälle.

Vuonna 2016 kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden määrärahoihin 
haettiin ja saatiin ylitysoikeutta tämän myönnetyn avustuksen johdosta 
155 000 euron verran. Loput 245 000 euroa avustuksesta tullaan käyt-
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tämään tämän ja ensi vuoden puolella. Ylitettäessä kaupungin talousar-
vioon kirjattu irtaimen omaisuuden hankintamääräraha, on sille haetta-
va ylitysoikeus. Vuodelle 2018 siirtyvästä määrärahasta haetaan ylity-
soikeus myöhemmin.

Uuden kaupunginmuseon palvelujen kehittäminen jatkuu. Vuoden mu-
seoksi valittu kaupunginmuseo haluaa hioa museokokonaisuuden vii-
meiset osat valmiiksi ja kehittää edelleen sen eri toimintoja. 

Merkittävämpiä hankintoja kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden 
määrärahoista ovat vuosina 2017 olleet ja vuonna 2018 tulevat ole-
maan uuden kaupunginmuseon asiakastilojen, museokaupan ja opas-
teiden päivitys, Aikakoneen rakenteet, Falkmanin sisäpihan esiintymis-
lava ja pihakalusteet, näyttelytallenteiden huoltotilan kiintokalusteet, ko-
koelmakeskuksen konservointitilan ja hyllytyksen viimeistely sekä Ha-
kasalmen huvilan näkyvyys ja valaistus.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


