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Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja poistui 18:33, poissa: 6§, 7§, 8§, 9§, 

10§
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto poistui 18:31, poissa: 6§, 7§, 8§, 9§, 

10§
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami saapui 16:19, poissa: 1§, 2§
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura
Gebhard, Elisa varajäsen

poistui 18:31, poissa: 6§, 7§, 8§, 9§, 
10§

Sydänmaa, Johanna varajäsen
poistui 17:45, poissa: 5§, 6§, 7§, 8§, 
9§, 10§

Muut

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

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Tirri, Ari talous- ja suunnittelupäällikkö
Euramaa, Anne tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
1-10 §
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Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
1-4 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
5 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
6-9 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
10 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
1-10 §
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§ Asia

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

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

3 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetti ja toimin-
tasuunnitelma

4 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponnesta, että selvitetään mahdolli-
suus perustaa laaja-alainen komitea luomaan visioita kulttuurin edistä-
miseen

5 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämiseksi 
uudelleen

6 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara toivomusponnesta keinojen selvittä-
miseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden 
oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin

7 Asia/7 Koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutus H097-17

8 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kos-
kien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta

9 Asia/9 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
uusiminen

10 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten liittä-
misestä osaksi koulupäivää
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§ 1
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 Mika Ebeling ja 
Laura Varjokari sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja Arja 
Karhuvaara.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Mari Holopai-
sen.

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 Mika Ebeling 
ja Laura Varjokari sekä varatarkastajiksi jäsenet Jussi Chydenius ja Ar-
ja Karhuvaara.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

5.12.2017, 35 §
Kanneltalon kirjaston, nuorisotalon ja kulttuurikeskuksen siivouspalve-
luiden minikilpailutus

13.12.2017, 36 §
Pitäjänmäen kirjaston, nuorisojaoston ja moottorihallin siivouspalvelui-
den minikilpailutus H093-17

21.12.2017, 37 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Keks -järjestön kanssa

Hallintojohtaja

29.11.2017, 22 §
Valtionavustuksen hakeminen Aktiivista arkea lähiössä III -hankkeelle

29.11.2017, 23 §
Valtionavustuksen hakeminen Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet 
-hankkeelle

30.11.2017, 24 §
Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanke

7.12.2017, 25 §
Valtionavustushakemus kaupunginkirjaston Monikielisen kirjaston eri-
tyistehtävään

7.12.2017, 26 §
Erityisavustuksen hakeminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastus-
toimintaan Villiä hurjempi länsi -hankkeelle

13.12.2017, 27 §
Valtionavustuksen hakeminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastus-
toimintaan

14.12.2017, 28 §
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haettava valtionavustus Helsinki 
DigiKult -hankkeelle
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Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

12.12.2017, 26 §
Taidelahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

13.12.2017, 27 §
Salassa pidettävä

20.12.2017, 28 §
Salassa pidettävä

20.12.2017, 29 §
Salassa pidettävä

Kirjastopalvelujen johtaja

5.12.2017, 10 §
Suomenlinnan kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H076-17

28.12.2017, 11 §
Kirjastot.fi-Kirjasammon tietokannan ja rajapintojen uudistaminen

28.12.2017, 12 §
Kirjastot.fi-Kirjasammon suosittelupalvelu

28.12.2017, 13 §
Kirjastopalveluiden mielikuvatutkimuksen toteuttaminen

28.12.2017, 14 §
Kirjastot.fi-Raportointipalvelun jatkokehitys 2017

Taidemuseon johtaja

28.11.2017, 28 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Neulanen, luonnospää-
tös

28.11.2017, 29 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Suursuon päiväkoti, luonnospää-
tös

28.11.2017, 30 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kalasataman peruskoulu, luon-
nospäätös
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28.11.2017, 31 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Lapinmäen päiväkoti, luonnos-
päätös

4.12.2017, 32 §
Taidemuseon Taidetta sataa Jakomäkeen-hanke, tilauspäätös

21.12.2017, 33 §
Helsingin taidemuseon taidehankinta, taiteilija Jenni Eskolalta

21.12.2017, 34 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kalasataman Capellanaukio, 
luonnospäätös

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

5.12.2017, 16 §
Kaupunginmuseo, neljännen kerroksen Pelko-näyttelyn tila-, valo- ja 
äänisuunnittelun hankinta

Kulttuuripalvelupäällikkö

5.12.2017, 4 §
Taiteilijoiden talon Harakan saaren siivouspalveluiden minikilpailutus

19.12.2017, 5 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Vuotalon DCP-projektorin hankinta 
minikilpailutus

Alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö

21.12.2017, 3 §
Kanneltalon Led Wash-heittimien hankkiminen

Kumppanuuspäällikkö

18.12.2017, 3 §
Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen 2. jako vuonna 2017

21.12.2017, 4 §
Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen 3. jako vuonna 2017

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

30.11.2017, 23 §
Vahingonkorvaushakemus koskien veneen vahinkoa Rajasaaren vene-
satamassa
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7.12.2017, 24 §
Venepaikka korvauksetta Alppilan Työttömät Työnhakijat ry:lle veneily-
kaudelle 2018

11.12.2017, 25 §
Liikunnan palvelukokonaisuuden hallinnassa olevien kiinteistöjen isän-
nöinti ja kiinteistönhoidon järjestelyt

12.12.2017, 26 §
Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevien hevostallitilojen ja jaloittelu-
tarhojen vuokraaminen Senaatti-kiinteistöille

13.12.2017, 27 §
Liikuntatoimen vuoden 2017 varamäärärahan käyttö

20.12.2017, 28 §
Omavalvontakoulujen avaintenluovutussopimuksen allekirjoitusoikeu-
den delegointi

Liikuntapaikkapäällikkö

29.11.2017, 26 §
Töölön pallokentän asiakaspalvelu- ja hoitosopimuksen tekeminen Hel-
sinki Stadion Management Oy:n kanssa

13.12.2017, 27 §
Asennuspaikan vuokraaminen Kisahallista Keemotion -järjestelmää 
varten

15.12.2017, 28 §
Kiinteistötraktorin hankinta liikuntapaikat -palveluiden käyttöön

19.12.2017, 29 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraaminen Kristallirouva Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

27.11.2017, 35 §
Maa-alueen vuokraus Koivusaaren venesatamasta Nyländska 
Jaktklubben rf:lle

28.11.2017, 36 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraus (os. Meripellontie 11) konttien säi-
lytystä varten Kreate Oy:lle

20.12.2017, 37 §
Kuormausnosturin hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunta-
palvelukokonaisuuden irtaimen omaisuuden määrärahalla
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22.12.2017, 38 §
Pikkukosken uimarannan läheisyydestä alueen (kallioseinämän) vuok-
raus Adventure Partners Oy:lle

22.12.2017, 39 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Sompasaaresta Helsingin Saaristolaivu-
riyhdistys ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

23.11.2017, 36 §
Nuorten toimintaryhmän Neurofunk Rallyboys projektiavustushakemus

27.11.2017, 37 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n kuljetusavustushakemus

12.12.2017, 38 §
Esiintyvät klovnit-ryhmän projektiavustushakemus

20.12.2017, 39 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n projektiavustushakemus

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

7.12.2017, 4 §
Lasten liikennekaupungin siivouspalveluiden minikilpailutus

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

28.11.2017, 6 §
Pasilan nuorisotalon siivouspalveluiden minikilpailutus

Kulttuurijaosto

14.12.2017, § 10
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

14.12.2017, § 11
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston kevätkauden ko-
kousajat vuonna 2018

14.12.2017, § 12
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2018 (toiminta-avustusluontei-
set), yli 50 000 euron haku
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14.12.2017, § 13
Kehittämisavustukset vuosille 2017 - 2018

14.12.2017, § 14
Taide- ja kulttuuriavustukset vuodelle 2017, 3. jako

14.12.2017, § 15
Avustuspäätösten delegointi yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuus-
päällikölle

Nuorisojaosto

30.11.2017, § 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjantarkastajien valinta

30.11.2017, § 9
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden ko-
kousajat vuonna 2018

30.11.2017, § 10
Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2017

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetti ja toi-
mintasuunnitelma

HEL 2018-000021 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2018 kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteen 
mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimia-
lajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiir-
roista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Hyväksyessään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulos-
budjetin ja toimintasuunnitelman, lautakunta päätti lisäksi että 27.3. ko-
koukseen tuodaan tiedoksi tarkempi kuvaus hyväksytyn toimintasuun-
nitelman ja tulosbudjetin toteuttamisesta palvelutasolla, joka toimii mal-
lina myös vuoden 2019 tulosbudjetille.

Tulosbudjetin seurannan yhteydessä esitetään:

 päätöksenteon kannalta keskeisiä tunnuslukuja toimialan jokaisesta 
palvelusta

 lyhyt yleiskuvaus jokaisesta palvelusta ja taloudellisesta tilanteesta
 tarkempi ala- ja palvelukohtainen erittely henkilöstöstä, myös jakau-

ma tuki- ja hallintopalveluihin ja muihin.
 toimintasuunnitelman toimenpiteiden selkeämpi erittely ja niiden 

seuranta
 arvio lähivuosina toteutuvien investointien merkityksestä käyttöta-

loudelle
 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteenä tulee olla myös lauta-

kunnan jaostojen tekemät vuoden 2018 suurimmat avustuspäätök-
set.

 esittelyssä käytettävä malli tulee toimimaan pohjana vuoden 2019 
tulosbudjetin valmistelussa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että vuoden 2019 tulosbudjetti voitaisiin käsi-
tellä jo joulukuun 2018 aikana.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Hyväksyessään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 
2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, lautakunta päättää lisäksi 
että 27.3. kokoukseen tuodaan tiedoksi tarkempi kuvaus hyväksytyn 
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toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin toteuttamisesta palvelutasolla, jo-
ka toimii mallina myös vuoden 2019 tulosbudjetille.

Tulosbudjetin seurannan yhteydessä esitetään:
- päätöksenteon kannalta keskeisiä tunnuslukuja toimialan jokaisesta 
palvelusta
- lyhyt yleiskuvaus jokaisesta palvelusta ja taloudellisesta tilanteesta
- tarkempi ala- ja palvelukohtainen erittely henkilöstöstä, myös jakauma 
tuki- ja hallintopalveluihin ja muihin.
- toimintasuunnitelman toimenpiteiden selkeämpi erittely ja niiden seu-
ranta
- arvio lähivuosina toteutuvien investointien merkityksestä käyttötalou-
delle
- tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteenä tulee olla myös lauta-
kunnan jaostojen tekemät vuoden 2018 suurimmat avustuspäätökset.
- esittelyssä käytettävä malli tulee toimimaan pohjana vuoden 2019 tu-
losbudjetin valmistelussa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että vuoden 2019 tulosbudjetti voitaisiin käsi-
tellä jo joulukuun 2018 aikana.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään seuraava lausunto:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että etsivän nuorisotyön pit-
käjänteinen kehittäminen ja toteuttaminen on vaikeaa määräaikaisella 
rahoituksella ja katsoo, että tälle tulisi jatkossa turvata pysyvä rahoitus.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liit-
teen mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa 
toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrära-
hasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion 
vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2019–2020. 

Talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 18.12.2017) mukaan lautakun-
nat valvovat, että toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden 
mukaista. Lautakunta päättää tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, 
jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toi-
menpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat me-
not.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena 
on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 22.8.2017 hyväksymä vuo-
den 2018 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsit-
telyssä päätetyt muutokset.

4 10 01              Lautakunnan 22.8.            muutos        Kvsto 29.11. 
(1 000 e)            hyväksymä TAE 2018                          talousarvio 

Tulot                             27 243                           0                   27 243
Menot                         200 195                    1 443                 201 638

Toimintakate             -172 952                   -1 443                -174 395

Investoinnit                    8 395                        100                     8 495

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tu-
losbudjetin kokouksessaan 5.1.2018

Esitystä toimialan toimintasuunnitelmaksi on täydennetty jaostokäsitte-
lyn 9.1.2018 jälkeen kahdella tavoitteella. 

Jaostojen lausuntojen perusteella kohtaan ”Toimintakulttuurin rakenta-
minen” on lisätty tavoite palvelujen ja palveluverkon pitkän aikavälin 
suunnitelmasta, joka ottaa kantaan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen 
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saatavuuteen kaupungin ja sen väestömäärän kasvaessa ja monimuo-
toistuessa. 

Lisäksi kohtaan ”Tapahtumakaupunki ja tilat” on lisätty tavoite taiteen ja 
kulttuurin vision laativan komitean perustamisesta. Kirjaus liittyy Jörn 
Donnerin ponteen kaupunkistrategian hyväksymisen yhteydessä, joka 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.9.2017 äänin 79-5. Lausunto 
aloitteesta käsitellään samassa lautakunnan kokouksessa.

Liitteessä on eritelty:

 Tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain sekä kulttuuripalvelukoko-
naisuus palveluittain. 

 Laitosavustukset talousarviokohdittain: 4 10 02 (Kulttuurin laitosa-
vustukset) ja 4 10 03 (Liikunnan laitosavustukset).

 Irtaimen omaisuuden perushankintaan kohdistuvat määrärahat ta-
lousarviokohdalle 8 05 04. 

 Kaupunginhallituksen 30.10.2017 päättämien määrärahalisäysten 
kohdennukset. 

 Toimialan määrä- ja tulostavoitteet.
 Toimintasuunnitelma.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 09.01.2018 § 3
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 09.01.2018 § 3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.01.2018 § 4
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§ 4
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponnesta, että selvitetään mah-
dollisuus perustaa laaja-alainen komitea luomaan visioita kulttuurin 
edistämiseen

HEL 2017-010756 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Jörn Donnerin kaupunkistrategiaan liittyvässä toivomuspon-
nessa edellytetään, että kaupungin toimesta selvitetään mahdollisuutta 
perustaa pikaisesti laaja-alainen komitea joka luo visioita kulttuurin 
edistämiseen Helsingissä tähtäimenä luoda kaupunkiin monimuotoi-
seen kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri lähim-
män kymmenvuotiskauden aikana. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää visiotyöryhmän perustamista 
tarpeellisena. Lautakunnan mielestä on tärkeää tarkastella kulttuurin ja 
taiteen edistämisen vaihtoehtoisia linjauksia yhtä valtuustokautta pi-
demmällä aikavälillä ja muodostaa kaupunkiyhteiset tavoitelinjaukset. 
Lautakunta haluaa myös vahvasti edistää yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa ilmapiiriä, joka innostaa kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen.

Lautakunta toteaa, että 27.9.2017 hyväksytty kaupunkistrategia sisäl-
tää runsaasti kulttuuritavoitteita ja -näkökulmia. Ne liittyvät niin kaupun-
kilaisten hyvinvointiin, kaupungin innovointikykyyn kuin Helsingin veto-
voimaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Kulttuuria ja taidetta tarkastellaan 
strategiassa ensi sijassa välineinä saavuttaa joitain muita tavoitteita. Vi-
siotyöryhmä voi katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja arvioida kulttuurin 
merkitystä laajasti osana kaupunkikehitystä sekä taiteen itseisarvoista 
merkitystä osana Helsingin tulevaisuutta.

Helsingin lähiaikoina toteutuvia suuria kulttuurihankkeita ovat keskusta-
kirjasto Oodi ja merellinen biennaali, Tanssin talo sekä yksityinen taide-
museo Amos Rex. Töölönlahden ja Suvilahden alueita kehitetään mo-
nipuolisina taide- ja kulttuurikeskittyminä. Keskustelua käydään usei-
den valtion- ja erikoismuseoiden sijainneista.  

Edellinen kaupunginvaltuusto linjasi kokouksessaan 14.12.2011 kult-
tuurin tavoitteita vuoteen 2017. Tuolloin hyväksytyn kulttuuristrategian 
vision mukaan Helsinki haluaa olla monimuotoinen ja omaleimainen tai-
teen, luovuuden ja kulttuurin keskus sekä kansainvälisesti kiinnostava 
kulttuurin edelläkävijä Itämeren alueella.
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Tuolloisessa linjauksessa helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tavoitteet ym-
märrettiin pitkälle yhteneviksi liikunta- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden 
kanssa. Yhteisinä tavoitteina nähtiin helsinkiläisten elämänlaadun ja 
toimintakykyisyyden parantaminen, yhteisöllisyyden ja henkisen hyvin-
voinnin edistäminen, syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja kaupungin kehit-
tyminen monikulttuurisena. 

Vuoden 2011 kulttuuristrategian mukaan kulttuuripalveluilla tavoitellaan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kulttuurilla on merkittävä rooli, kun luo-
daan ihmisiä, yrityksiä ja investointeja houkuttelevaa kansainvälistä toi-
mintaympäristöä. Monipuolinen ja elämyksellinen kulttuuritarjonta edis-
tää alueen asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuritarjonta ja -palvelut vaikut-
tavat myös kaupungin profiiliin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että kaupungin edellisen kult-
tuuristrategian tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. 

Lautakunnan näkemys on, että kulttuurin ja taiteen merkitys kaupungin 
ja kaupunkilaisten elämässä on kasvussa. Tähän vaikuttavat yhteiskun-
nan yleiset muutokset kuten koulutustason nousu, kansainvälistyminen 
ja elinkeinorakenteen muutokset. Kansalaisten oma tekeminen painot-
tuu, koko termi ’kaupunkikulttuuri’ on siirtynyt tarkoittamaan nimeno-
maan kaupunkilaisten itse tuottamaa kulttuuria. Digitaalisuus muokkaa 
taiteen ja kulttuurin toimintatapoja ja saavuttavuutta. Hallinnollisia muu-
toksia puolestaan seuraa meneillään olevasta esittävän taiteen ja mu-
seoiden valtionosuusuudistuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
todennäköisestä siirtymisestä maakuntatasolle. Nämä kaikki vaikutta-
vat Helsingin ja helsinkiläisten kulttuurielämään. 

Kaupunkilaisen ja muun käyttäjän kannalta kulttuuri- ja taidepalvelun 
tuottajuus on yleensä toisarvoinen asia. Työryhmän tuleekin katsoa 
Helsingin kulttuurielämää kokonaisuutena, johon kuuluvat kaupunki-
konsernin omien toimijoiden lisäksi muut ammatilliset kulttuurin ja tai-
teen toimijat sekä laaja amatööri- ja harrastajakenttä. Kaupunkistrate-
gian maininta kaupungista alustana on relevantti kulttuurin tulevaisuu-
delle. Yhä enemmän keskustellaan mm. kaupungista taiteenteon edel-
lytysten luojana kuten taiteilijoiden työskentely- ja elinolosuhteista Hel-
singissä. Myös osallisuutta voidaan tällä alueella soveltaa uusin tavoin. 
Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuudesta on tuotettu uutta tutkimustietoa, 
mikä voidaan ottaa visiotyössä huomioon. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä työryhmän tulisi verrata 
työssään Helsinkiä taide- ja kulttuurikaupunkina valittaviin kansainväli-
siin kaupunkeihin ja rakentaa Helsingille ainutlaatuinen ja kansainväli-
sesti kiinnostava positio. Asiakirjan avulla Helsinki asemoisi itsensä sel-
keästi myös kotimaisessa taide- ja kulttuuripolitiikassa ja voisi nojautua 
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sen linjauksiin tehdessään yhteistyötä valtion ja muiden kotimaisten 
kumppanien kanssa.   

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupungin omien edustajien, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden li-
säksi työryhmään otetaan mukaan muita kaupungissa vaikuttavia kult-
tuurin toimijoita kolmannelta ja yksityiseltä sektorilta, ja että visiota luo-
taessa kaupunkilaisia kuullaan osallistavien menetelmien avulla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lause:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta otetaan mukaan kulttuurikomitean 
kokoonpanon suunnittelussa ja valmistelussa.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Donner Jörn, toivomusponsi 5, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jörn 
Donnerin kaupunkistrategiaan liittyvästä toivomusponnesta, jossa kau-
punginvaltuusto edellyttää, että kaupungin toimesta selvitetään mah-
dollisuutta pikaisesti perustaa laaja-alainen komitea, joka luo visioita 
kulttuurin edistämiseen Helsingissä tähtäimenä tehdä kaupungista mo-
nimuotoiseen kulttuuriin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri 
lähimmän kymmenvuotiskauden aikana.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.
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Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Donner Jörn, toivomusponsi 5, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämisek-
si uudelleen

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Lenininpuiston nimen muut-
tamista Ukko-Pekan puistoksi. Lautakunta nojautuu kannanotossaan 
kaupungin nimistötoimikunnan 15.11.2017 antamaan lausuntoon, joka 
vastaa myös kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisia linjauksia.  

Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä. 

Nimistötoimikunta totesi käsitelleensä Lenin-aiheisia nimiä ja nimiehdo-
tuksia useaan otteeseen 1969 alkaen. Tuolloin tehdyn ensimmäisen 
valtuustoaloitteen lopputuloksena kaupunginhallitus päätti 20.4.1970 ni-
metä aiemmin nimeämättömän Alppiharjussa sijaitsevan puistoalueen 
Lenininpuistoksi. Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun 
alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan vuonna 1974. Tällä hetkellä 
voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1997. Puistonnimi ei ole osoi-
tekäytössä.

Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liitty-
vää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikal-
lishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä 
nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. 
Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.
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Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuis-
ton nimeä ei muuteta. 

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhuf-
vudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tä-
mä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutokses-
sa.

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä lä-
heisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puoltanut aloitteessa esitettyä Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää nimistötoimikunnan perusteluita asianmukaisina myös kult-
tuurihistoriallisista näkökulmista ja yhtyy sen kantaan.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Arja Karhuvaara: Asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Arja Karhuvaaran pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se rauke-
si.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Kannattaja: Mika Ebeling

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon:

Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
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nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Jaa-äänet: 5
Elisa Gebhard, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Terhi Peltokorpi

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Johanna Sydänmaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Otto Meren vastaehdo-
tuksen äänin 5-5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkai-
si.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Terho Sampo Aloite Kvsto 11102017 1

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Lenininpuiston nimen muut-
tamista Ukko-Pekan puistoksi. Lautakunta nojautuu kannanotossaan 
kaupungin nimistötoimikunnan 15.11.2017 antamaan lausuntoon, joka 
vastaa myös kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisia linjauksia.  

Nimistötoimikunta totesi käsitelleensä Lenin-aiheisia nimiä ja nimiehdo-
tuksia useaan otteeseen 1969 alkaen. Tuolloin tehdyn ensimmäisen 
valtuustoaloitteen lopputuloksena kaupunginhallitus päätti 20.4.1970 ni-
metä aiemmin nimeämättömän Alppiharjussa sijaitsevan puistoalueen 
Lenininpuistoksi. Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun 
alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan vuonna 1974. Tällä hetkellä 
voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1997. Puistonnimi ei ole osoi-
tekäytössä.

Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liitty-
vää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikal-
lishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä 
nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. 
Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuis-
ton nimeä ei muuteta. 

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhuf-
vudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 21 (40)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
16.01.2018

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

myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tä-
mä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutokses-
sa.

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä lä-
heisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puoltanut aloitteessa esitettyä Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää nimistötoimikunnan perusteluita asianmukaisina myös kult-
tuurihistoriallisista näkökulmista ja yhtyy sen kantaan.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 19.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle sinisen valtuusto-
ryhmän ryhmäaloitteesta jossa esitetään että Lenininpuisto nimetään 
uudelleen Ukko-Pekan puistoksi. Aloite kokonaisuudessaan on liittee-
nä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös nimistötoimikunnalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Terho Sampo Aloite Kvsto 11102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 15.11.2017 § 38
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§ 6
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara toivomusponnesta keinojen sel-
vittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja 
muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin

HEL 2017-004880 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mari Holopainen: Asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen 
30.1.2018.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Holopaisen 
ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä mahdollisena avata koulujen 
liikuntatiloja maksuttomaan iltakäyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää kuitenkin tärkeänä, että lasten ja nuorten harrastamista 
edistetään mahdollistamalla tiloja harrastamiselle ja että kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä 
selvittävät keinoja, joiden avulla liikuntatilat olisivat joustavammin las-
ten ja nuorten käytössä kouluajan jälkeen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut hallinnoi koulujen ilta-
käyttöä arkipäivisin klo 17–21 myöntäen vuorot ilta-aikaan tapahtuvaan 
toimintaan. Iltapäiväaikaa klo 17 asti hallinnoi jokainen koulu itse.
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Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön (arkisin  klo 17–21 se-
kä viikonloppuisin klo 8–21) hinnastosta ajalle 1.7.2017–30.4.2018 
päätti liikuntalautakunta kokouksessaan 9.2.2017, § 44. Käyttövuorot 
näille ajoille myönnetään liikuntapalvelun kumppanuusyksiköstä. Vuo-
roja myönnettäessä noudatetaan koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-
ajan käyttövuorojen jakojärjestystä ja -perusteita. Koulujen liikuntasa-
lien käyttöaste iltaisin on korkea ja vuoroja haetaan enemmän kuin niitä 
pystytään myöntämään. Suurin osa varaajista on liikuntaseuroja.  

Vuoden 2018 alusta noin 150 koulusta yhteensä 67 koulua siirtyy oma-
valvontaan. Tämä tarkoittaa, että näillä kouluilla ei ilta-aikoina ole val-
vontaa, vaan varaaja sitoutuu vastaamaan vuoron valvonnasta. Vas-
tuuhenkilön, jolle koulun avain luovutetaan avainten luovutussopimusta 
vastaan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät koulujen liikuntasaleissa maksu-
tonta matalan kynnyksen toimintaa yhteistyössä liikuntaseurojen kans-
sa pääsääntöisesti ennen klo 17.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 25.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa 
Asko-Seljavaaran toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten 
koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käy-
tössä kouluajan jälkeen iltaisin.

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 3, Kvsto 19.4.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 24 (40)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
16.01.2018

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

§ 7
Koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutus H097-17

HEL 2017-010813 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päätti, että koulujen ilta- ja omaval-
vontapalveluiden tuottajaksi valitaan Palmia Oy. 

Hankintasopimuksen voimassaoloaika on 1.1.2018–31.12.2018 ja sopi-
mukseen sisältyy lisähankintamahdollisuus, joka koostuu yhdestä vuo-
den pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yksi kahden 
(2) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Tilaaja 
päättää erikseen optiokauden käyttöönotosta viimeistään kaksi (2) kuu-
kautta ennen varsinaisen/edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la hankintasopimuksella. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti val-
tuuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Hankin-
tasopimus voidaan tehdä välittömästi tämän päätöksen jälkeen noudat-
tamatta hankintalain mukaista 14 päivän odotusaikaa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja.pdf
2 Tarjouspyyntö H097-17.pdf
3 Korjausilmoitus H097-17.pdf
4 Vertailutaulukko H097-17.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäjät Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja muiden oppilaitosten 
liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön varaustoiminta ja iltavalvonta 
siirtyivät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuu-
delle 1.6.2017. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtajan 
Liisa Pohjolaisen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajan 
Tommi Laition sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelui-
den liikuntajohtajan Tarja Loikkanen-Jormakan 8.6.2017 allekirjoitta-
massa yhteistyöasiakirjassa on sovittu hallinnon siirrosta sekä siihen 
liittyvistä osapuolten vastuista. Yhteistyöasiakirjassa todetaan, että lii-
kunnan palvelukokonaisuus kilpailuttaa ja tekee iltavalvontaa koskevat 
sopimukset ja hallinnoi niitä. 

Helsingin kaupunginkanslian Hankinnat ja kilpailutukset -yksikkö toteut-
ti iltavalvonnan kilpailutuksen ns. minikilpailutuksena siivous- ja käyttä-
jäpalveluiden puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen H018-
17/HEL 2017 – 001237 mukaisesti. 

Puitejärjestelyn mukaiseen minikilpailutukseen tarjouspyynnössä H097-
17/HEL 2017 – 010813 puitejärjestelyyn kuuluvia tarjoajia pyydettiin 
tarjoamaan ilta- ja omavalvontapalveluita yhteensä 137 Helsingissä si-
jaitsevaan kouluun tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteltyjen ehto-
jen mukaisesti. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjouspyynnön 
mukaista tarjousta, SOL Palvelut Oy:ltä ja Palmia Oy:ltä, jotka vertailtiin 
tämän päätöksen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vertailu osoitti 
Palmia Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Koko-
naistaloudellisen edullisuuden perusteena kilpailutuksessa käytettiin 
hinnaltaan halvinta tarjousta.

EU-kynnysarvot alittavissa puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa 
hankintayksikkö voi hankintalain 130 §:n mukaisesti päättää olla nou-
dattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa ja tehdä hankintasopi-
muksen heti hankintapäätöksen jälkeen. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi
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Liitteet

1 Avauspöytäkirja.pdf
2 Tarjouspyyntö H097-17.pdf
3 Korjausilmoitus H097-17.pdf
4 Vertailutaulukko H097-17.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäjät Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 8
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta

HEL 2017-009367 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää puoltavana lausuntonaan, et-
tä Meikku Palloilu Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastos-
ta 437 500 euron lainan tenniskenttien ja ylipainehallien uusimista var-
ten.

Meikku Palloilu Oy:n tarkoituksena on peruskorjata viisi olemassa ole-
vaa tenniskenttää siten, että tenniskenttiä tulee olemaan neljä kappa-
letta sekä yksi palloilukenttä. Kenttien salaojitus uusitaan samalla. Kau-
punkiympäristön toimiala on esittänyt, että vanhat ylipainehallit pitää 
uusia ulkonäön vuoksi, joten nekin on tarkoitus uusia.

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

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitos-
ten rakennustöiden rahoittamiseen. Meikku Palloilu Oy:n lainahakemus 
on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa 
hankkeissa puollettaviksi.

Kuplahallin uusiminen ja kenttien perusparantamien tukevat kaupungin 
liikuntapoliittisia tavoitteita ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntaolosuh-
teita.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
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Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu projekti lainahakemus  20170816
2 Halli hanke 2018-2020 PL 20170816
3 Hallihanke rahoitus 20170816

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 28.11.2017, 83 §, esittänyt kau-
punginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Helsingin kaupungin 15. kaupun-
ginosassa (Meilahti) sijaitsevan n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiin-
teistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten Meikku Pal-
loilu Oy:lle lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 
31.5.2033 saakka.

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.

Kuplatennishalleissa oli vuonna 2017 käyttötunteja 16 000. Tennispe-
laajien käyntikertoja oli yhteensä 67 000, joista HLK:n junioreiden 
osuus oli 12 000.

Meilahden Tennis Oy on asetettu selvitystilaan (28.12.2017) ja uusien 
kenttien ja kuplahallin rakentamista varten on perustettu uusi yhtiö 
Meikku Palloilu Oy (26.10.2016). Järjestely toteutetaan vanhojen pelioi-
keuksien mitätöimiseksi. Meilahden Tennis Oy hoitaa selvitystilan yh-
teydessä kaikki taloudelliset velvoitteensa. Meikku Palloilu Oy ja Mei-
lahden Tennis Oy ovat Helsingfors Lawn-tennis Klubb rf:n 100 % omis-
tamia yhtiöitä.
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Meikku Palloilu Oy:n omistamalla Helsingfors Lawn-tennis Klubb rf:llä 
(HLK) on pitkäaikainen kokemus vastaavasta toiminnasta alueella, jo-
ten heillä on hyvät edellytykset hoitaa sitä jatkossakin toiminnallisesti ja 
taloudellisesti menestyksekkäästi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meikku Palloilu projekti lainahakemus  20170816
2 Halli hanke 2018-2020 PL 20170816
3 Hallihanke rahoitus 20170816

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
uusiminen

HEL 2017-012394 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mari Holopainen: Asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen 
30.1.2018.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Holopaisen 
ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
se kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan oi-
keuden vuokrata 42. kaupunginosassa (Kulosaari) sijaitsevan, karttaliit-
teeseen merkityn 4 027 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-
042-0033-0001) Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:lle tennishallia varten 
sekä talvikautena 1 116 m²:n ja kesäkautena noin 200 m²:n suuruisen 
alueen (kiinteistötunnus 091-409-0001-0976) pysäköintitoimintaa var-
ten ajaksi 1.1.2019–31.12.2043 seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Ku-
losaari) 4 027 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-042-0033-
0001) ja talvikautena 1 116 m²:n ja kesäkautena noin 200 m²:n suurui-
sen alueen (kiinteistötunnus 091-409-0001-0976).
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2. Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 
vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 18 448,97 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100) pistelukua 100 vastaavaa 
964,40 euron suuruista perusvuosivuokraa.

3. Tennishallitontin vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin vuokra-
aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, 
kuitenkin niin, että subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään vii-
meistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. 

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

Esittelijän perustelut

Alueen nykyinen vuokrasopimus Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n 
kanssa on voimassa 1.6.1990–31.12.2018.

Tennishalli on valmistunut vuonna 1998. Hallissa on kaksi tennis- ja 
neljä sulkapallokenttää, sauna, kahvio ja välinevuokraamo. Vuonna 
2013 kahden tenniskentän pinnoitus uusittiin.

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy laajensi tennishallirakennusta tilapäi-
sellä kaarihallirakennuksella vuonna 2008. Laajennusosassa on yksi 
tenniskenttä.

Asemakaava

Alueella on voimassa 10.2.1989 lainvoiman saanut asemakaavan nro 
9462, jossa tennishallitontti on urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialuetta (YU) ja pysäköintialue on urheilu-ja virkistyspalvelua-
luetta (VU). Kaavamääräyksissä tennishallitontin autopaikkojen vähim-
mäismääräksi on määrätty 16 autopaikkaa, jotka kaavan mukaan saa-
daan sijoittaa VU-alueen pysäköimispaikalle.

Sisäinen vuokraus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristön toimialalta (vuokratunnukset Y3142-
21 tennishalli ja Y3142-1 pysäköintialue) vuoden 2043 loppuun asti. 
Alue on liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikat-palvelujen hallin-
nassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Tennishallitontin pinta-ala on 4 027 m². Kaavan sallima rakennusoikeus 
alueella on 2 700 k-m². Tennishallille on myönnetty laajennusosa vuon-
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na 2007 niin, että  tennishallin toteutunut rakennusala on yhteensä 3 
105 k-m². Laajennus ylittää asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 
405 kerrosneliömetrillä. Kesäaikana tennishallin asiakkaiden käytössä 
on 16 autopaikkaa, jolloin vuokrattava alue on autopaikkojen osalta n. 
200 m². Talvikautena koko pysäköintialue on vuokralaisen käytössä, 
jolloin vuokra-alue käsittää 1 116 m².

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Rakennettujen alueiden osalta 
vuokra lasketaan tontin rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pää-
oma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron 
neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 
1913) on 229,56 euroa / kerrosneliömetri. Koska tennishalli ylittää kaa-
van salliman rakennusoikeuden, niin vuokra lasketaan toteutuneen ker-
rospinta-alan mukaan. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. 
Tennishallitontin osalta vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun vuokra-
aluetta käytetään yksinomaan liikuntatoimintaan.

Vuoden vuokra tennishallin osalta olisi:
3 105 k-m² x 12 €/k-m² x 5 % x 19,13 = 35 639,19 euroa / vuosi. Vuok-
rasta peritään 50 %.

Pysäköintialueen osalta vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mu-
kaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 
100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoin-
deksillä (ind. pisteluku 1913)  on 19,13 euroa / neliömetri. Vuosivuokra 
on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra olisi pysäköintialueen osalta:
Kesäkuukaudet (6 kk): 200 m² x 1 €/m² x 19,13 x 5 % x 6/12kk = 95,65 
euroa
Talvikuukaudet (6 kk): 1 116m² x 1 €/m² x 19,13 x 5 % x 6/12kk = 
533,73 euroa. Yhteensä 95,65 euroa + 533,73 euroa = 629,38 euroa.

Vuosivuokra olisi yhteensä:
35 639,19 euroa x 50 % + 629,38 euroa = 18 448,97 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 33 (40)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/9
16.01.2018

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

1 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy hakemus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten 
liittämisestä osaksi koulupäivää

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:  

Mirita Saxberg on yhdessä 28 muun kaupunginvaltuutetun kanssa tart-
tunut tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan, eli lasten ja nuorten harrasta-
miseen ja liikkumiseen. He esittävät valtuustoaloitteessaan, että Helsin-
gin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten ja nuorten koulu-
päiviin valinnaista ja vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka järjestä-
miseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, kirjas-
tot, liikunta- ja nuorisojärjestöt ja muut yhteistyötahot. Aloitteen tekijät 
tukeutuvat pormestarin esitykseen Helsingin kaupunkistrategiaksi vuo-
sille 2017–2021, jossa todetaan, että ”Helsingin päämäärä on, että jo-
kaisella lapsella ja nuorella on harrastus” ja ”lapsia ja nuoria liikutetaan 
yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa 
ja kouluissa.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että har-
rastustoiminnan järjestämistä yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa osana koulupäivää lisätään. Laajamittainen harrastustoiminnan 
lisääminen kouluissa ja siirtyminen kohti kokonaiskoulupäivän mallia 
edellyttäisi lisäresursseja ja koko harrastustoiminnan kentässä tapahtu-
vaa kulttuurista muutosta. 

Muutokset koulun ja harrastustoiminnan käytänteissä aloitteessa esitet-
tyyn suuntaan eivät tapahdu nopeasti, sillä ne edellyttävät merkittävää 
muutosta koulujen toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa. Harrastus-
ten lisäämisessä koulupäivää tulee edetä vaiheittain. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala vahvistaa ja lisää omilla toimillaan koulupäivän jäl-
keen toteutettavaa harrastustoimintaa. Koulun yhteydessä toteutettu 
harrastustoiminta on tärkeää, mutta myös koulujen ulkopuolella tapah-
tuvalla harrastustoiminnalla on merkittävä arvo. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, koulupäivään kytkeytyvää 
harrastustoimintaa tulisi lisätä erityisesti perusopetuksen alemmilla 
luokka-asteilla. Yläkouluikäiset nuoret hyötyvät siitä, että Helsingissä 
matka harrastuksiin ei ole pitkä ja voi useimmiten tapahtua julkisen lii-
kenteen avulla. Laajaa ja myös koulun ulkopuolinen harrastustarjonta 
on vanhempien nuorten etu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää st-
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rategian päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, 
tärkeänä.

Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudes-
saan on varsin myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jul-
kaisun “Nuorista Suomessa” (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja 
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut 
vuodesta 2013. Myönteistä on myös se, että liikunnan suosio on kas-
vussa. Vuoden 2016 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 
nuorista 91 prosenttia sanoo harrastavansa jotain liikuntaa. Teini-iässä 
osa nuorista lopettaa liikuntaharrastuksen, mutta 20 ikävuoden jälkeen 
liikuntaa harrastavien nuorten osuus ikäluokasta jälleen kasvaa. 

Perheen koettu taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivisuuteen 
Suomessa erityisen selkeästi. Hyvin toimeentulevien perheiden pojat 
liikkuivat noin yhdeksän prosenttia ja tytöt noin kuusi prosenttia ylei-
semmin kuin heikosti toimeentulevien perheiden nuoret. Sekä nuoriso- 
että liikuntapalvelut ovatkin lisänneet merkittävästi matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksia (esimerkiksi FunAction, EasySport, Nutafudis).

Liikuntapalveluissa (aiemmin liikuntavirasto) aloitteessa esitettyyn ta-
voitteeseen on vastattu vuodesta 2010 lähtien matalan kynnyksen Ea-
sySport- ja FunAction-liikuntapalvelumallien avulla. Palveluiden kehittä-
mistyö käynnistettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakaudella 
2009-2013, jolloin tavoitteena oli tehdä liikunnan harrastaminen mah-
dolliseksi kaikille peruskouluikäisille lapsille helpolla ja edullisella taval-
la.

 Palveluiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seik-
koihin: Liikuntapalvelun tulisi olla tasoltaan sellaista, että ryhmiin on 
mahdollista osallistua minkälaisilla liikuntataidoilla ja valmiuksilla tahan-
sa, ja liikunnanohjauksen luonteen tulisi olla leikkimielistä - turhaa suo-
rituskeskeisyyttä haluttiin välttää. Lisäksi palvelun tulisi löytyä läheltä 
lasta, lapsen ja nuoren omasta arkisesta elinpiiristään. Suurin osa pal-
velusta päädyttiin näin ollen järjestämään joko koulun liikuntasaleissa 
tai koulujen läheisyydessä sijaitsevissa liikuntapaikoissa. 

EasySport- ja FunAction-liikuntaryhmät tarjoavat nykyään yhteensä yli 
65 eri lajivaihtoehtoa. Alakouluikäisille suunnatun EasySport-toiminnan 
puitteissa viikoittaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä n. 150, ja 
toimintaan osallistuu yli 3 500 lasta yhden toimintakauden aikana. Lii-
kuntakertoja vuoden aikana kertyy noin 45 000 kertaa. Liikuntaryhmiä 
järjestetään vaihtelevasti lähes 40 eri koululla ja noin 30 muussa liikun-
tapaikassa. 

Yläkoululaisille tarkoitettuja FunAction-tunteja järjestetään viikoittain 
noin 28 liikuntapaikassa, joista ainakin kuusi on kouluja. Nuoret ostavat 
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ryhmiin osallistumisen oikeuttavia liikuntakortteja (20€/toimintakausi) 
yhden kauden aikana noin 350–400, ja vuonna 2017 liikuntakertoja ker-
tyi yhteensä noin 27 922. Yläkoululaisille toteutettiin lisäksi koulupäi-
vien aikana yhteensä 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn 
Kick off -tapahtuma, jossa liikkui yhteensä 3 400 oppilasta opettajineen. 
Lisäksi Helsingin liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon 
ja Vantaan liikuntatoimien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ope-
tushallituksen kanssa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action 
Day” -tapahtuman. Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta jär-
jestettävän European Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suo-
messa, ja se järjestettiin tänä vuonna Vantaalla. Päivän aikana reilu 30 
000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja lajiliitto-
jen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohden-
nettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syr-
jäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuu-
den sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelua-
lueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Mo-
ve! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toiminta-
kyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoitukse-
na on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille ylä-
koulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat 
riittämättömiltä. Aloite KouluPT:n tapaamisesta voi tulla koulun henkilö-
kunnalta, kouluterveydenhoitajalta, oppilaan vanhemmalta tai oppilaalta 
itseltään. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimivaa pal-
veluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalvelun vä-
lille.

Mainittujen palvelujen lisäksi liikuntapalvelut ovat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa jalkauttaneet Liikkuva koulu -ohjelmaa 
helsinkiläisiin peruskouluihin vuodesta 2012 lähtien niin ikään ulkopuo-
lisella rahoituksella. Vuoden 2016 päättyessä kaikki kaupungin perus-
koulut olivat rekisteröityneet mukaan ohjelmaan, ja syksyllä 2017 ohjel-
man pilotointi on käynnistetty myös toisella asteella. 

Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on resurssien puutteen 
vuoksi vasta aluillaan. Liikuntapalvelut on kuitenkin kahtena edellisenä 
keväänä järjestänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kaikille helsin-
kiläisille esiopetuksessa oleville lapsille kolmipäiväisen EasySport-lii-
kuntatapahtuman Töölön Kisahallissa. Näiden kolmen päivän aikana 
Kisahallilla kävi liikkumassa arviolta noin 2300 esikouluikäistä lasta. 
Marraskuussa 2017 liikuntapalvelut valmistelivat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi 
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hankehakemuksen, jonka avulla olisi tarkoitus kehittää ”Liikkuvan arjen 
rakenteita varhaiskasvatuksessa”.

Kuluneiden vuosien aikana liikuntapalveluissa on panostettu helsinki-
läisten liikuntaseurojen kanssa tehtävään hyvään yhteistyöhön monin 
eri tavoin. Yhteistyökumppaneille on mm. järjestetty ilmaista koulutusta, 
jonka tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten liikunnan parissa va-
paaehtoistyötä tekevien ohjaajien osaamista sekä ymmärrystä lasten ja 
nuorten liikunnan ajankohtaisista ilmiöistä.

Onnistuneen toiminnan järjestämisessä sujuva yhteistyö kasvatus- ja 
koulutus -toimialan kanssa on välttämätöntä. Mitä paremmin koulujen, 
liikuntaseurojen ja liikuntapalvelun välinen yhteistyö saadaan toimi-
maan, sitä paremmin kouluilla toteutettavat matalan kynnyksen liikunta-
palvelut palvelevat kaupunkimme lapsia ja lisäävät heidän fyysistä aktii-
visuuttaan. 

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Hyvä vapaa-aika -hankkeessa 
(2013–2017, ks. vapari.munstadi.fi) on kehitetty ja tutkittu koulujen ja 
vapaa-ajan, erityisesti harrastuksiin ohjaamisen yhteistyötä. Nuoren ko-
ko yläkoulun ajan, eli noin 13–16-vuotiaana, luokalla oli oma nimetty 
nuoriso-ohjaaja. Hankkeessa harrastus määritellään säännölliseksi, 
mielihyvää tuottavaksi nuoren omaksi jutuksi. Hankkeessa ilmeni, että 
koulutila harrastuspaikkana houkuttelee sitä enemmän, mitä lähempä-
nä nuoren kotipiiriä ja vapaa-ajan sosiaalisia suhteita se fyysisesti si-
jaitsee. 

Kuitenkin koulussa järjestettyjä harrastustoimintoja vetovoimaisemmiksi 
osoittautuivat ammattimaisten harrastustoimijoiden järjestämät harras-
tukset, joita nuoret saivat kokeilla muualla kuin koulun alueella. Ohjaa-
jien tuki lisäsi nuorten kaupungissa liikkumisen kykyjä ja taitoja käyttää 
palveluita oma-aloitteisesti. Tuki lisäsi nuoren kaupunkipääomaa ja 
avasi maksuttomien harrastusmahdollisuuksien ovet konkreettisesti. 
Näin harrastukset tulivat nuorelle tutuksi ja nuoren oma harrastusvalin-
ta mahdolliseksi ja merkitykselliseksi. Harrastusten järjestäminen pel-
kästään koululla ei olisi mahdollistanut tätä muun harrastamisen tuo-
maa elinpiirin laajentumista.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

tytti.soini(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
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Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 24.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita 
Saxbergin ja 28 muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloittees-
ta, jossa esitetään Helsingin kaupunkia sisällyttämään ylä- ja ala-astei-
käisten lasten ja nuorten koulupäivään valinnaista ja vapaaehtoista har-
rastustoimintaa, jonka järjestämiseen osallistuisivat kolmannen sektorin 
taide- ja kulttuuritoimijat, kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä muut 
yhteistyötahot. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

tytti.soini(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 139
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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