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§ 88
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018

HEL 2017-013160 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan hinnastot ja maksut liitteenä olevien maksutaulukkojen 
mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtajan tekemään vuoden 2018 aikana tarpeellisia, mutta vä-
häisiä muutoksia tämän päätöksen myötä hyväksyttyihin hintoihin ja 
maksuihin.

Käsittely

Esittelijä korjasi päätöksen muutoksenhaun: Oikaisuvaatimusohje, kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginmuseon hinnasto 2017
2 Kaupunginorkesterin konserttilippujen hinnat 2017
3 Taidemuseon hinnasto 2017
4 Kirjaston hinnasto
5 Kulttuurikeskus hinnasto 2017
6 Savoy hinnasto 2018
7 Liikunnan hinnasto 2017
8 Nuorison maksuperusteet ja hinnat 2017
9 Kaupunginmuseo hinnasto esitys 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 2 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/3
12.12.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4800 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI7880001501583513
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
liikuntavirasto@hel.fi http://www.hel.fi/liikunta +358 9 310 87770 FI02012566

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 22.8.2017 kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- 
ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 liitteineen.

Toimialan talousarvioehdotukseen oli kirjattu maksujen ja taksojen 
osalta, että yksityiskohtainen ehdotus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
taksoista ja maksuista tuodaan kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan 
päätettäväksi syksyn aikana. 

Päätöksessä todetaan toimialan maksujen ja taksojen valmistelussa 
sovellettavan seuraavia periaatteita:

 Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan muita edullisemmilla 
hinnoilla.

 Toimialan on toiminnallaan edistettävä yhdenvertaisuutta. Palvelu-
jen on oltava helposti saavutettavia. 

 Mahdolliset maksut tulee asettaa sellaiselle tasolle, että ne eivät 
muodosta kohtuuttomia esteitä heikommassa taloudessa asemassa 
olevien osallistumiselle

 Toimialalla on sekä maksullisia että maksuttomia tiloja ja palveluja. 
Merkittävä osa toiminnasta on maksutonta toimintaa. Maksullisuus 
ei ole kaupungin tuottamassa toiminnassa merkki toiminnan kor-
keammasta arvosta suhteessa maksuttomiin palveluihin. Maksulli-
suuden perusteen muodostavat tuotantokustannukset ja toiminnan 
luonne suhteessa muihin samankaltaisiin palveluntarjoajiin

 Maksuttomuudella, edullisilla hinnoilla ja tuetulla käytöllä edistetään 
kansalaistoimintaa ja aktiivista kansalaisuutta. Maksujen määritte-
lyssä otetaan huomioon osallisuusmallissa tehtävät linjaukset.

 Maksujen määrittelyssä otetaan huomioon myös pienten erien käsit-
telystä koituvat kustannukset.

Lisäksi todetaan, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilakustannuk-
set kasvavat uusien toimitilojen sekä peruskunnostuksen perusteella 
nousseiden vuokrien johdosta. Kustannusten kasvu on suurempaa kuin 
toimintakatteen kasvu. Tasapainoinen talous nykyisellä raamilla synnyt-
tää merkittäviä paineita maksujen korottamiselle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan voimassaolevien maksujen ja hinnas-
tojen perustana ovat aiempien virastojen lauta- ja johtokuntien tekemät 
päätökset hinnastoista ja maksuista, joihin ei esitetä muutoksia, lukuun 
ottamatta Helsingin kaupunginmuseon tilavuokriin tehtäviä muutoksia.

Helsingin kaupunginmuseon tilavuokriin esitetään muutoksia 1.1.2018 
alkaen. Esityksen perusteena on lisätä tilavuokratuloja, koska nykyinen 
tilavuokrataso on osoittautunut liian korkeaksi.
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Esitetyt hinnat ovat 50% vuonna 2015 määriteltyä tasoa matalammat ja 
vastaavat paremmin lähialueen muuta tilavuokratasoa. Uusien hintojen 
myötä tilavuokrauksen arvioidaan lisääntyvän siten, että kaupunginmu-
seon tulot kasvavat vuositasolla noin 15 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käynnistää keväällä 2018 hinnastoval-
mistelun, minkä yhteydessä kartoitetaan toimialan hinnanmuodostuk-
sen periaatteet sekä hinnoittelun strategiset painopistealueet subven-
tioineen, huomioiden toimialan tulonmuodostuksen ja nettobudjetoinnin 
edellyttämän joustovaateen sekä dynaamisuuden. Valmistelutyössä 
otetaan huomioon myös palvelukokonaisuuksien väliset toiminnalliset 
erot sekä mahdollisuudet vaikuttaa hinnoittelun ja maksujen kautta toi-
mialan tulokertymään.

Toimialan aiempien virastojen lauta- ja johtokuntien hyväksymät mak-
sut ja hinnastot löytyvät liitteistä 1–8.

Liitteessä 9 on kaupunginmuseon hinnastonmuutosesitys.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginmuseon hinnasto 2017
2 Kaupunginorkesterin konserttilippujen hinnat 2017
3 Taidemuseon hinnasto 2017
4 Kirjaston hinnasto
5 Kulttuurikeskus hinnasto 2017
6 Savoy hinnasto 2018
7 Liikunnan hinnasto 2017
8 Nuorison maksuperusteet ja hinnat 2017
9 Kaupunginmuseo hinnasto esitys 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


