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Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika saapui 16:21, poissa: 75§
Holopainen, Mari
Jungner, Mikael
Laaksonen, Heimo
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura
Sydänmaa, Johanna varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Tirri, Ari talous- ja suunnittelupäällikkö

poistui 16:46, poissa: 81§, 82§, 83§, 
84§, 85§

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
75-85 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
75-79 §
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Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
80-82 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
83 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
84-85 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
75-85 §
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§ Asia

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

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

77 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 
2018

78 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kos-
kien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toi-
mintakatteen alittamista

79 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kos-
kien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 irtaimen omaisuu-
den ylitysoikeutta

80 Asia/6 Kampin metroaseman vitriinitilan vuokrasopimuksen irtisanominen

81 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hel-
singin kaupungin liittymiseksi International Cities of Refuge Networ-
king (ICORN) -verkoston jäseneksi

82 Asia/8 Taiteen Sulattamo ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspää-
tökseen (taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen, 1. jako vuonna 
2017)

83 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle pit-
käaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Meikku Palloilu Oy:n 
kanssa

84 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi 
miten nuorten edustajat pääsisivät olemaan paremmin läsnä kaupun-
ginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa

85 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle-
valtuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta koskien nuorten aloittei-
den käsittelyä kaupunginvaltuustossa
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§ 75
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 Arja Karhuvaara 
ja Heimo Laaksonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja 
Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Mika Ebelingin sijasta Heimo Laaksosen ja va-
ratarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Silja Borgarsdóttir Sandeli-
nin.

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 Arja Karhuvaa-
ra ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja 
Jussi Chydenius.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 76
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

13.11.2017, 31 §
Munkkiniemen kirjaston ja nuorisotalon siivouspalveluiden minikilpailu-
tus H079-17

Hallintojohtaja

13.11.2017, 20 §
Valtionapukelpoisuus- ja valtionavustushakemus valtakunnallisille digi-
taalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle 2018-2019 

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

8.11.2017, 7 §
Paloheinän kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H077-17

8.11.2017, 8 §
Etelä-Haagan kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H081-7

8.11.2017, 9 §
Pohjois-Haagan kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H078-17

Kaupunginorkesteri hallintopäällikkö

9.11.2017, 1 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden kau-
punginorkesterin hallintopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtä-
vänä.

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

3.11.2017, 19 §
Vahingonkorvaushakemus koskien auton vahinkoa Väinämöisenkentän 
vieressä
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9.11.2017, 20 §
Ruskeansuon varikon hallitilojen vuokraaminen M-Team Halli Oy:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

7.11.2017, 24 §
Käytöstä poistetun siivouskoneen myyminen

8.11.2017, 25 §
Lassilan liikuntapuiston yhteydessä olevan huoltorakennuksen tilojen 
vuokraus POHU Areena Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

6.11.2017, 30 §
Aluspaikan vuokraaminen Jätkäsaarenlaiturista

7.11.2017, 31 §
Aluspaikan vuokraaminen Sompasaarenlaiturista Orbiit Sukeltajat ry:lle

7.11.2017, 32 §
Rastilan leirintäalueen varausjärjestelmää koskevan sopimuksen jatka-
minen

8.11.2017, 33 §
Laituripaikan vuokraus (Linnanlaiturin tihtaalipaikka) talvikausille 2017-
2023 Sun Ferry Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Pohjoinen nuorisotyö,  nuorisotyön aluepäällikkö

13.11.2017, 5 §
Pakilan nuorisotalon siivouspalveluiden minikilpailutus H086-17

Kulttuurijaosto

7.11.2017, § 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

7.11.2017, § 7
Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2018

7.11.2017, § 8
Helsingin mallin hankeavustukset vuodelle 2018

7.11.2017, § 9
Taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen 2. jako vuonna 2017
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Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsi Peltonen, Hallinnon assistentti, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(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
Kirsi Peltonen, Hallinnon assistentti, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 77
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuon-
na 2018

HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2018 
seuraavasti:

ti 16.1. klo 16.15
ti 30.1. klo 16.15
ti 13.2 klo 16.15
ti 27.2. klo 16.15
ti 13.3. klo 16.15
ti 27.3. klo 16.15
ti 10.4. klo 16.15
ti 24.4. klo 16.15
ti 8.5. klo 16.15
ti 22.5. klo 16.15
ti 5.6. klo 16.15
ti 19.6. klo 16.15

Samalla lautakunta päätti, että syyskauden 2018 ensimmäinen kokous-
päivä on 28.8.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu Kisahallissa lautakunnan 
kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei lautakunta 
toisin päätä.

Lisäksi lautakunta päätti pitää seminaarin 12.12.2017 jonka aiheena on 
toimialan tulosbudjetti 2018. Seminaari aloitetaan, kun sitä edeltävä 
lautakunnan kokous on päättynyt, noin klo 17.00–18.00. Seminaari jär-
jestetään nuorisopalveluiden tiloissa osoitteessa Hietaniemenkatu 9 B. 
Samalla seminaaria edeltävä lautakunnan kokous siirretään pidettäväk-
si samassa paikassa. Seminaari on tarkoitettu kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan, kulttuurijaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston jäsenille 
ja varajäsenille.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 78
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion 
toimintakatteen alittamista

HEL 2017-012588 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toimintakat-
teelle myönnettäisiin 995 000 euron alitusoikeus kaupunginkirjaston 
valtakunnallisiin tehtäviin kohdistuvan rahoituksen budjetointieron vuok-
si.

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

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrä-
rahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdolli-
suuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitet-
tava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavas-
tuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden 
ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 28.6.2017 
hyväksymän muutetun talousarvioin ja välitilinpäätöksen pohjalta tehty-
jen määrärahasiirtojen puitteissa, on lautakuntien käsittelemien ylityse-
sitysten oltava viimeistään 30.11.2017 kaupunginkansliassa. Mikäli 
määräraha ei riitä tai tarvitaan kokonaan uusi määräraha, on tehtävä 
muutosesitys. Esityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 
30.11.2017.
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Helsingin kaupunginkirjaston vastuulle kuuluu yleisiä kirjastoja koske-
vassa laissa määritelty valtakunnalliset kehittämistehtävät, toimialuee-
naan koko maa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa perustoi-
minnan sekä osallistuu muiden valtakunnallisten hankkeiden rahoituk-
seen. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat välittö-
mät kulut kirjastolle eikä toiminta ole katteellista.

Kaupunginkirjasto on jo useiden vuosien aikana toteuttanut erityisesti 
valtiolta saamillaan varoilla lukuisia kehittämisprojekteja. Mukana on ol-
lut myös EU-rahoituksella toteutettavia hankkeita. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen määrä on vaihdellut vuosittain. Vuosina 2000–2016 on ulkopuo-
lista rahoitusta kirjattu noin 550 000 – 2 197 000 euroa/vuosi.

Toimialan tukiin ja avustuksiin on kaupunginkirjaston osalta budjetoitu 
tuloa 995 000 euroa kirjaston valtakunnallisten tehtävien hoitamisesta. 
Kuitenkaan tuloa vastaavaa menoerää ei ole budjetoitu lainkaan kirjas-
ton käyttömenobudjettiin. Tästä aiheutuu, että ainoastaan tuloihin bud-
jetoitu ulkopuolinen rahoituserä rasittaa niin kirjaston kuin koko toimia-
lan toimintakatetta, sillä puuttuva määräraha joudutaan kattamaan täy-
simääräisesti toimialan muista palveluista ja toiminnoista. Jotta kaupun-
ginkirjaston valtakunnallisiin kehittämistehtäviin myönnettävä ulkopuoli-
nen rahoitus ja siitä aiheutuva kustannusvaikutus olisi neutraalia, ei sil-
lä tulisi olla katevaikutusta toimialan toimintakatteeseen.

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

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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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
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§ 80
Kampin metroaseman vitriinitilan vuokrasopimuksen irtisanominen

HEL 2017-012295 T 10 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti irtisanoa Kampin metroase-
man vitriinitilan vuokrasopimuksen päättymään kolmen kuukauden irti-
sanomisajan kuluttua. Samalla lautakunta päätti valtuuttaa kulttuurijoh-
tajan allekirjoittamaan irtisanomisilmoituksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Kampin metroa-
seman vitriinitila vuokrattaisiin tai tarjottaisiin jatkossakin taiteen käyt-
töön, esimerkiksi taiteen tai kulttuurin oppilaitokselle. Julkisella taiteella 
on paikkansa vastapainona harmaille seinille.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti 
tässä kokouksessa

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään seuraava kappale:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Kampin metroa-
seman vitriinitila vuokrattaisiin tai tarjottaisiin jatkossakin taiteen käyt-
töön, esimerkiksi taiteen tai kulttuurin oppilaitokselle. Julkisella taiteella 
on paikkansa vastapainona harmaille seinille.

Kannattaja: Mari Holopainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kampin metroaseman vitriinitilan vuokrasopimus , alkaen 1.1.2011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää irtisanoa Kampin metroase-
man vitriinitilan vuokrasopimuksen päättymään kolmen kuukauden irti-
sanomisajan kuluttua. Samalla lautakunta päättää valtuuttaa kulttuuri-
johtajan allekirjoittamaan irtisanomisilmoituksen.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti 
tässä kokouksessa

Esittelijän perustelut

Kaupungin taidemuseo on vuokrannut Helsingin kaupungin liikennelai-
tokselta 1.11.2011 solmitulla sopimuksella Kampin metroasemalla si-
jaitsevan lasivitriinitilan. Lasivitriinitilaan Taidemuseo on asettanut ajan-
kohtaista taidetta museon omista kokoelmista sekä Tennispalatsin 
näyttelyihin liittyvää taidetta ja kuvamateriaalia (taideteoksia, valokuvia 
ja videotaidetta).

Vitriinitila on vuokrattu 1.11.2011 alkaen toistaiseksi molemmin puoli-
sen irtisanomisajan ollessa kolme (3) kuukautta. Vuosivuokra on ollut 6 
240 euroa (alv 0 %). On perusteltua katsoa, että kulttuurin ja vapaa-
ajan lautakunnalla on toimivalta irtisanoa kyseinen sopimus, koska so-
pimusta ei ole kaupungin organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.6.2017 
siirretty kaupunkiympäristön toimialalle.

Irtisanomisen syy on, että HAM Taidemuseolla ei ole enää tarvetta eikä 
resursseja tilan ylläpitoon.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kampin metroaseman vitriinitilan vuokrasopimus , alkaen 1.1.2011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Liikennelaitos
Taidemuseo
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§ 81
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
Helsingin kaupungin liittymiseksi International Cities of Refuge 
Networking (ICORN) -verkoston jäseneksi

HEL 2017-012589 T 04 03 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hel-
singin kaupunki liittyy ICORN-verkoston jäseneksi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 ICORN-jäsenyyden sopimusluonnos 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 3.5.2017, § 211 Ruotsalai-
sen kansanpuolueen valtuustoaloitteen mukaisesti, että Helsingin kau-
punki alkaa selvittää mahdollisuuksia ja valmistautua liittymään Interna-
tional Cities of Refuge Networking (ICORN) -verkoston jäseneksi ja tar-
joamaan turvaresidenssipaikkoja Helsingissä vainotuille toimittajille, kir-
jailijoille ja taiteilijoille. Tätä ennen kaupunginvaltuusto on käsitellyt asi-
aa marraskuussa 2.12.2015, § 328.

Vuonna 1993 perustetun ICORN -verkoston hallinnollinen keskus on 
Stavangerissa Norjassa. Järjestö toimii verkostomaisesti ja sen jäsen-
kaupungit sitoutuvat tietyin ehdoin tarjoamaan suojapaikkaa vainotuille 
taiteilijoille. ICORN on Norjan lain mukainen itsenäinen oikeushenkilö. 
ICORN Stavanger vastaanottaa tilapäistä tai pitkäkestoisempaa turvaa 
tarvitsevien kirjailijoiden ja taiteilijoiden hakemuksia, sekä arvioi ja to-
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dentaa heidän riskiään joutua tosiasiallisesti vainon kohteeksi koti-
maassa. ICORN ehdottaa suojelun tarpeessa olevia taiteilijoita jäsen-
kaupungeille tai -alueille ja auttaa yhteistyössä jäsenkaupungin tai -alu-
een kanssa turvaa tarvitsevan henkilön siirtymistä koti- tai oleskelu-
maastaan vastaanottavaan kaupunkiin. Vastaavasti ICORN jäsenkau-
pungit ja -alueet sitoutuvat tarjoamaan, kapasiteettinsa mukaisesti, ly-
hytkestoisia (1–4 kk) ja pitkäkestoisempia (1–2 vuotta) turvaresidenssi-
jaksoja vainotuille taiteilijoille. Verkostoon liittyvät kaupungit sitoutuvat 
järjestämään turvaresidenssitoimintaa, siihen liittyvää tukea, sekä hel-
pottamaan osaltaan taiteilijoiden asemaa esimerkiksi tarjoamalla juri-
dista neuvontaa sekä verkostoitumista paikallisyhteisöön ja kaupungin 
taiteilijoihin. Kukin jäseneksi liittyvä kaupunki kuitenkin aina itse harkit-
see sen miten määrittelee, mitoittaa ja rahoittaa kaupungin turvaresi-
denssitoiminnan tason. Järjestön jäsensopimuksen standardimalli on 
juridisessa mielessä väljästi muotoiltu eikä itsessään määrittele hallin-
nolliselle tai taloudelliselle tukirakenteelle sitovia muotoja.

ICORN-jäsenenä kaupunki toimisi osana laajempaa kansainvälistä ver-
kostoa yhteistyössä muiden turvaresidenssikaupunkien kanssa. Jäse-
nyyden myötä Helsinki saisi käyttöönsä järjestön asiantuntemuksen ja 
palvelut vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan liittyvissä 
hakuprosesseissa ja valinnoissa sekä tukea toiminnalle. Jäsenyyden 
kautta kaupunki myös osaltaan viestisi edistävänsä sananvapautta ja 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista.  

Helsingissä on vuodesta 2015 järjestetty lyhyitä turvaresidenssivierailu-
ja ammattitaiteilijoille, ja Helsingin kaupunki on tukenut turvaresidenssi-
toimintaa vuodesta 2016 lähtien. Perpetuum Mobile ry:n yhteistyössä 
HIAP ry:n kanssa järjestämä turvaresidenssitoiminta on painottunut eri-
tyisesti visuaalisiin taiteisiin ja musiikkiin. Lyhyiden turvaresidenssijak-
sojen aikana on järjestetty yhdessä taiteilijoiden kanssa näyttelyitä, eri-
laisia keskustelutilaisuuksia, konsertteja ym. Kokemukset turvaresi-
denssitoiminnasta ovat olleet rohkaisevia. Helsinki on käytännössä tu-
kenut ICORN -verkoston linjausten mukaista turvaresidenssitoimintaa 
hankerahoituksella jo toista vuotta. Kaupungin taide- ja kulttuuriavus-
tukset ovat myös jatkossa keskeisin väline toteuttaa kaupungin vastuita 
turvaresidenssitoiminnan toteuttamisessa.

Kaupunginvaltuuston toukokuisen päätöksen (3.5.2017, § 211) jälkeen 
ICORN:iin liittymisestä on käyty yhteisiä keskusteluja kaupungin elin-
keino-osaston ja yleisten kulttuuripalveluiden välillä. Huhtikuussa jul-
kaistiin vuodesta 1995 turvaresidenssikaupunkina toimineen Götebor-
gin kaupungin selvitys turvaresidenssitoiminnan järjestämisestä, ja sel-
vitykseen on tutustuttu. Kaupunki on myös ollut yhteydessä Tukhol-
maan ja Osloon, jotka ovat mukana toiminnassa tukemalla vainottuja 
kirjailijoita toimijaorganisaatioidensa kautta. Helsingin kaupunki on 
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myös selvittänyt Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa mahdollisia sy-
nergiaetuja, mutta Espoo ja Vantaa eivät toistaiseksi ole harkinneet liit-
tymistä ICORN-verkostoon. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppa-
nuudet ja avustukset -yksikkö on varautunut tarvittaessa kustantamaan 
järjestön jäsenmaksun talousarviostaan. Kumppanuudet ja avustukset -
yksikkö on organisoimassa sopimuksen toimeenpanoon liittyvän turva-
residenssitoiminnan ensisijaisesti avustusjärjestelmänsä kautta. 

Talousarvion noudattamisohjeiden 8.13 kohdassa todetaan, että mikäli 
hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä 
pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja 
mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Tämä tarkastelu on nyt 
tehty kulttuurinpalvelukokonaisuudessa, ja toimialajohtaja tulee teke-
mään päätöksen IETM / International Network for Contemporary Per-
forming Arts -verkoston jäsenyydestä eroamisesta, jos kaupunki päät-
tää liittyä ICRON-verkostoon

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 ICORN-jäsenyyden sopimusluonnos 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 82
Taiteen Sulattamo ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustus-
päätökseen (taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen, 1. jako 
vuonna 2017)

HEL 2017-009900 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Taiteen Sulattamo ry:n 
oikaisuvaatimuksen kulttuurijaoston 26.9.2017, § 4 tekemään avustus-
päätökseen (taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen, 1. jako vuonna 
2017).

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän Taiteen Sulattamolle 2 000 euroa lisää avus-
tusta. Laadukkaan taiteellisen sisällön lisäksi yhdistys tekee tärkeää 
työtä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Esitys on hyvin maltillinen. Ot-
taen huomioon projektin laajuuden, aikaisemmin myönnettyä avustusta 
ei voi pitää riittävänä.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Taiteen Sulattamo ry, oikaisuvaatimus 26.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taiteen Sulattamo ry haki 25 000 euron kohdeavustusta 18.8.2017 päi-
vätyllä hakemuksella kahteen yhteisölliseen teatteriproduktioon. Kult-
tuurijaosto myönsi (26.9.2017, § 4) hakijalle 5 000 euron avustuksen 
hankkeisiin. 

Tuottaja ********** hakee 26.10.2017 päivätyllä sähköpostilla oikaisua 
päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 5.10.2017 pöytäkirja-
note kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on 
liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan ”Taiteellinen toimintamme, teosten taiteel-
linen laatu ja tekotapa täyttävät useita eri osa-alueita Kulken uusista 
kriteereistä (yhteisöllisyys, osallisuus, tasa-arvo, monimuotoisuus..) Tä-
män vuoksi pyydämme teitä harkitsemaan uudelleen avustussumman 
suuruutta.” Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että ”taiteellisen 
työryhmän ammattilaisten osuus on ollut produktioissa verrattaen suuri 
jotta taiteen taso voidaan pitää ammattimaisesti teosten arvon vaati-
malla tasolla ja siihen nähden avustuksen määrä jäänyt hyvin vajaaksi 
haettuun summaan nähden. Vaikka Taiteen Sulattamo tekee taidetta 
mielenterveyskuntoutujien ja muiden ei-ammattilaisten kanssa, itse tai-
de on ammattilaislähtöistä ja tasoista.”

Produktioiden taloudellisesta onnistumisesta oikaisuvaatimuksessa to-
detaan, että ”osa kuluista on katettu lipputuloilla ja odotettua pienem-
miksi jääneillä sponsorituloilla, rahan puutteen vuoksi mainonta on jää-
nyt myös vähäiseksi lipputulojen kattavuus prosenttia on radikaalisti 
jouduttu laskemaan. Nainen 100 jäi vahvasti muiden samalle viikolle 
osuneiden suurten juhlavuoden teosten jalkoihin media näkyvyydessä 
jota ei alun perin teosta suunnitellessa olla voitu ottaa huomioon ja joka 
on suoraan vaikuttanut lipputulo osuuteen. Savoyn vuokra yksinään on 
10,874.80 € jonka lisäksi meillä on taiteilijoiden palkkakustannuksia ka-
tettavana noin 30 000 € Nainen 100 ja Rakkauden hulluus produktiois-
ta.” On kuitenkin huomioitava, että jokainen toimija vastaa itse hank-
keensa taloudellisista riskeistä eikä esimerkiksi tappiotakuita ole myön-
netty hankkeille. 
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Jaosto vertailee saamiaan hakemuksia aina myös suhteessa toisiinsa. 
Tästäkin näkökulmasta Taiteen Sulattamo ry:lle myönnetty 5 000 euron 
avustusta voi pitää vertailukelpoisena, eikä oikaisuvaatimus anna aihet-
ta muuttaa päätöstä.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on harkinnanvarainen. 
Harkinnanvaraista päätöstä tehtäessä kulttuurijaosto on noudattanut 
avustuksista annettuja arviointiperusteita ja kaupungin yleisohjeita. 
Edelliseen perustuen oikaisuvaatimuksessa ei ole ilmennyt sellaisia 
seikkoja, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Taiteen Sulattamo ry, oikaisuvaatimus 26.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 26.09.2017 § 4
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§ 83
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Meikku Palloilu 
Oy:n kanssa

HEL 2017-009734 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) si-
jaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen 
(kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten Meikku 
Palloilu Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lu-
kien 31.5.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Mei-
lahti) n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-
0014). Vuokralaisella on oikeus pitää ylipainehalleja paikoillaan vuosit-
tain syyskuusta toukokuuhun.

2
Vuokra-aika päättyy 31.5.2033.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvoa 1913 on 10 368,46 euroa (alv 0%). Täysimääräi-
nen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 542 euron pe-
rusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

5
Vanha ulkoliikuntapalveluiden ja Meilahden Tennis Oy:n välinen vuok-
rasopimus alueesta päätetään tämän sopimuksen tullessa voimaan.

6
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
ehtoja.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu hakemus.pdf
2 Meilahden liikuntapuisto_maa-alue_Meikku Palloilu Oy kartta.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alueen nykyinen vuokrasopimus Meilahden Tennis Oy:n kanssa ky-
seessä olevasta alueesta on voimassa 1.7.2016 - 30.6.2018.

Meilahden Tennis Oy:llä on viisi tenniskenttää, jotka on katettu ylipaine-
halleilla talvisin. Kenttien kunto on rapistunut vesivaurioista johtuen, ja 
ne on uusittava. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että 
vanhat ylipainehallit pitää uusia ulkonäön vuoksi.

Meilahden Tennis Oy asetetaan selvitystilaan ja uusien kenttien ja 
kuplahallin rakentamista varten perustetaan yhtiö Meikku Palloilu Oy. 
Järjestely toteutetaan vanhojen pelioikeuksien mitätöimiseksi. Meilah-
den Tennis Oy hoitaa selvitystilan yhteydessä kaikki taloudelliset vel-
voitteensa. Meikku Palloilu Oy ja Meilahden Tennis Oy ovat Helsingfors 
Lawn-tennis Klubb rf 100 % omistamia yhtiöitä. 

Tenniskentät peruskorjataan siten, että tenniskenttiä tulee olemaan nel-
jä kappaletta sekä yksi palloilukenttä. Samalla kenttien salaojitus uusi-
taan. Rakentaminen olisi tarkoitus tehdä kesän 2018 aikana.

Hankkeen arvioitu hinta on 1 250 000 euroa (alv 0 %). Hanke aiotaan 
rahoittaa seuraavasti:

Oma rahoitus 375 000 euroa
Pankkilaina 437 500 euroa
Kaupungin laina 437 500 euroa

Meikku Palloilu Oy:n hakemus kaupungin lainasta käsitellään myöhem-
min erikseen.
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Kuplahallin uusiminen ja kenttien perusparantaminen tukevat kaupun-
gin liikuntapoliittisia tavoitteita ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntaolo-
suhteita.

Asemakaava

Alueella on voimassa 21.4.2006 lainvoiman saanut asemakaavan muu-
tos nro 11441, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU).

Sisäinen vuokraus

Alue on vuokrattu sisäisin vuokrausperustein liikuntapalvelukokonai-
suudelle (vuokratunnus Y3115-00001) vuoden 2043 loppuun asti. Alue 
on liikunnan liikuntapaikat-palveluiden hallinnassa.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa aiemmin noudattamia yleisperiaatteita. Kenttien osalta vuok-
ra lasketaan vuokra-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-
arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliö-
metrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind.  pisteluku 1913) 
on 19,13 euroa / neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvos-
ta. Vuokra-alueen pinta-ala on 5 110 m². Ulkokentät ovat käytössä kol-
me kuukautta, kesä-, heinä- ja elokuun. 

Käypä vuosivuokra kenttien osalta on 5 110 m² x 1 euroa / m² x 5 % x 
19,13 x 3/12 kk = 1 221,93 euroa.

Ylipainehallien vuokra lasketaan käytettyjen kerrosneliömetrien mu-
kaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 
100 vastaavaa 8,50 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2016 
keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 162,61 euroa / kerrosneliö-
metri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Ylipainehallien ker-
rosala on yhteensä 3 000 kem². Ylipainehallit ovat käytössä syyskuusta 
toukokuuhun eli 9 kuukautta vuodessa.

Käypä vuosivuokra ylipainehallien osalta on 
3 000 kem² x 8,50 euroa / kem² x 5 % x 19,13 x 9/12= 18 293,06 eu-
roa. Tämän hetkisen käytännön mukaan ylipainehallin käyvästä vuok-
rasta on peritty 50 %, mikäli vuokrakohde sisältää ainoastaan liikuntati-
loja, jolloin vuokra on 18 293,06 euroa x 0,5 =9 146,53 euroa. 

Täysimääräinen vuosivuokra on 1 221,93 + 9 146,53 = 10 368,46 eu-
roa / vuosi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu hakemus.pdf
2 Meilahden liikuntapuisto_maa-alue_Meikku Palloilu Oy kartta.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 23 (33)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
28.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alvnro

+358 9 310 87770 FI02012566

§ 84
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta keinojen selvittämi-
seksi miten nuorten edustajat pääsisivät olemaan paremmin läsnä 
kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa

HEL 2017-005414 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Ohisalon toivomusponnessa esitetään, että Helsingissä sel-
vitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät olemaan läsnä kau-
punginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa ja kuinka heillä olisi mah-
dollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja näissä kokouksissa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan näitä keinoja on selvitetty ja 
tätä työtä jatketaan osana nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin kehittä-
mistyötä. 

Syyskuussa 2017 perustettiin neljä toimialaryhmää, joiden tavoitteena 
on vahvistaa Ruudin ydinryhmän (tulevan nuorisoneuvoston) ja toimia-
lojen välistä vuoropuhelua. Toimialaryhmät vahvistavat ydinryhmän (tu-
levan nuorisoneuvoston) vaikuttavuutta eri toimialojen toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Toimialaryhmän 
koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kyseisen toimialan toimia-
lajohtaja.

Joulukuussa 2017 on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn esitys 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudista ja siihen liittyvistä uudistuksis-
ta. Esitys on laadittu nuorilta ja Ruudin ydinryhmältä saadun palautteen 
ja palvelumuotoilutoimisto Palmun Ruudista tekemän arvioinnin pohjal-
ta.

Esityksessä esitetään, että Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan Helsin-
gin nuorisoneuvostoksi, joka asettuu vanhus- ja vammaisneuvostoa 
vastaavaksi ja kuntalain 26 §:n edellyttämäksi viralliseksi toimielimeksi. 
Esitykseen nuorten vaikuttamisjärjestelmän asettamiseksi on kirjattu, 
että nuorisoneuvoston vaikuttamisen paikkoja lisätään kaikissa kaupun-
gin toimielimissä.

Samoin esityksessä esitetään, että pormestari ja apulaispormestarit ta-
paavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja 
nuorisoneuvoston välillä.
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Kaupunginkansliassa on parhaillaan valmisteltavana esitys, että kau-
punginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti 
vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä 
nuorisoneuvoston antama lausunto. Tarkoituksena on, että nuorilla on 
jatkossa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteiden esittelyn yhtey-
dessä myös puheoikeus. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä aloitetta selvittää keino-
ja nuorten mahdollisuudesta olla läsnä kaupunginvaltuuston ja lauta-
kuntien kokouksissa ja rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston 
kokouksissa ja lautakunnissa. Lautakunta näkee tavoiteltavana, että tu-
leva nuorisoneuvosto pystyy edustamaan nuorten kantaa kokouksissa 
myöhemmin päätettävässä laajuudessa.

Lautakunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että kehittämistyötä tulee 
tehdä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on etsiä ja löytää sellaisia 
toimintamalleja, jotka tuntuvat nuorista mielekkäiltä ja heidän ajankäyt-
tönsä kannalta järkeviltä. Kuluvan valtuustokauden aikana tulevan nuo-
risoneuvoston ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja nuorisojaoston 
kesken järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa nuorten aloitteita ja ideoita 
voidaan ottaa paremmin huomioon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Lisätään lausuntoon: Kuluvan valtuustokauden aikana tulevan nuoriso-
neuvoston ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja nuorisojaoston kes-
ken järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa nuorten aloitteita ja ideoita 
voidaan ottaa paremmin huomioon.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen:
Lisätään lausuntoon: Lautakunta näkee tavoiteltavana, että tuleva nuo-
risoneuvosto pystyy edustamaan nuorten kantaa kokouksissa myö-
hemmin päätettävässä laajuudessa.

Kannattaja: Mikael Jungner

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Lisätään lausuntoon: Tulevan nuorisoneuvoston kulloinkin valitulla jä-
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senellä on oikeus paikkaan kaupunginvaltuuston kokouksissa, aluksi 
joitain kertoja vuodessa toimialalautakuntien kokouksissa (koska aina 
ei salassa pidettävien asioiden vuoksi voida pitää avoimia kokouksia) ja 
heillä olisi näissä rajattu puheoikeus.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 5, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Ohisalon toivomusponnessa esitetään, että Helsingissä sel-
vitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät olemaan läsnä kau-
punginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa ja kuinka heillä olisi mah-
dollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja näissä kokouksissa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan näitä keinoja on selvitetty ja 
tätä työtä jatketaan osana nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin kehittä-
mistyötä. 

Syyskuussa 2017 perustettiin neljä toimialaryhmää, joiden tavoitteena 
on vahvistaa Ruudin ydinryhmän (tulevan nuorisoneuvoston) ja toimia-
lojen välistä vuoropuhelua. Toimialaryhmät vahvistavat ydinryhmän (tu-
levan nuorisoneuvoston) vaikuttavuutta eri toimialojen toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Toimialaryhmän 
koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kyseisen toimialan toimia-
lajohtaja.

Joulukuussa 2017 on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn esitys 
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudista ja siihen liittyvistä uudistuksis-
ta. Esitys on laadittu nuorilta ja Ruudin ydinryhmältä saadun palautteen 
ja palvelumuotoilutoimisto Palmun Ruudista tekemän arvioinnin pohjal-
ta.
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Esityksessä esitetään, että Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan Helsin-
gin nuorisoneuvostoksi, joka asettuu vanhus- ja vammaisneuvostoa 
vastaavaksi ja kuntalain 26 §:n edellyttämäksi viralliseksi toimielimeksi. 
Esitykseen nuorten vaikuttamisjärjestelmän asettamiseksi on kirjattu, 
että nuorisoneuvoston vaikuttamisen paikkoja lisätään kaikissa kaupun-
gin toimielimissä.

Samoin esityksessä esitetään, että pormestari ja apulaispormestarit ta-
paavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja 
nuorisoneuvoston välillä.

Kaupunginkansliassa on parhaillaan valmisteltavana esitys, että kau-
punginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti 
vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä 
nuorisoneuvoston antama lausunto. Tarkoituksena on, että nuorilla on 
jatkossa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteiden esittelyn yhtey-
dessä myös puheoikeus. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä aloitetta selvittää keino-
ja nuorten mahdollisuudesta olla läsnä kaupunginvaltuuston ja lauta-
kuntien kokouksissa ja rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston 
kokouksissa ja lautakunnissa.

Lautakunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että kehittämistyötä tulee 
tehdä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on etsiä ja löytää sellaisia 
toimintamalleja, jotka tuntuvat nuorista mielekkäiltä ja heidän ajankäyt-
tönsä kannalta järkeviltä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.12.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ma-
ria Ohisalon toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten 
nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupun-
ginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös 
mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksis-
sa ja lautakunnissa.

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
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Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 5, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 85
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksel-
levaltuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta koskien nuorten 
aloitteiden käsittelyä kaupunginvaltuustossa

HEL 2017-005413 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuutettu Modigin toivo-
musponnessa esitettyä ehdotusta, koska kaupungin hallintosäännössä 
on säädetty tästä asiasta jo toisella tavalla.

Helsingin kaupungin hallitonsäännössä todetaan nuorten aloitteista ja 
niiden käsittelystä seuraavaa: Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinki-
läisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuulu-
vissa asioissa. Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston 
tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut 
toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto.

Nuorten aloitteet ovat käsitelleet monipuolisesti erilaisia asioita. Monet 
aloitteet koskevat alueiden turvallisuutta, kouluja ja nuorisotaloja tai yh-
denvertaisuuteen liittyviä asioita. Mikäli asia on vietävä jonkun toimieli-
men päätettäväksi, ratkeaa oikea päätöksentekotaso kaupungin hallin-
tosäännön nojalla. Siten päätösvaltaa ei näissä asioissa ole tarpeen tai 
mahdollista antaa suoraan kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, toivomusponsi 4, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.12.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa- aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sil-
via Modigin toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää, et-
tä selvitetään mahdollisuus kehittää nuorten aloitejärjestelmää siten, et-
tä nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, toivomusponsi 4, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 ja 85 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 82 §.

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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta 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
 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.
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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

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

Heimo Laaksonen Silja Borgarsdottir Sandelin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.12.2017.


