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Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja

poistui 17:25, poissa: 20§, 21§, 22§, 
23§, 24§, 25§

Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Granroth, Simon varajäsen
Meros, Päivi varajäsen

Muut

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

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
11-25 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
11-16 §
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Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
17-18 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
19 §, 22-25 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
20-21 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
11-25 §
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§ Asia

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

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

13 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yh-
den miljoonan euron lisämäärärahan kohdistamiseksi kaupunkistrate-
gian mukaisiin keskeisiin kohteisiin

14 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta palveluiden kustan-
nusvaikuttavuutta arvioivien mittarien kehittämisestä

15 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteutta-
misen seurannasta

16 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponnesta koskien mahdollisuuk-
sia olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

17 Asia/7 Selvitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteutumatta jääneistä toi-
minnallisista tavoitteista 2017

18 Asia/8 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määräraho-
jen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousar-
vioon

19 Asia/13 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
uusiminen

20 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Finnish Music Hall of Fame Oy:n 750 000 euron avustushakemukses-
ta museon rakentamiskustannuksiin

21 Asia/10 Oikaisuvaatimus taidemuseon hankintaan koskien taideteosten kehys-
tyspalvelujen tuottamista vuosille 2017–2020

22 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta juoksuportaiden 
saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle

23 Asia/12 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
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24 Asia/14 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-
alueen vuokraamiseksi Kulosaarenkentän alueelta Kulosaaren jalka-
palloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin

25 Asia/15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön ni-
missä laaditusta Kulosaarenkentän tekonurmihanketta koskevasta 
lainahakemuksesta
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§ 11
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 Niilo Toivonen ja 
Simon Granroth sekä varatarkastajiksi jäsenet Sami Muttilainen ja Ter-
hi Peltokorpi.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta Simon 
Granrothin.

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 Niilo Toivonen 
ja Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä varatarkastajiksi jäsenet Sami Mut-
tilainen ja Terhi Peltokorpi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

3.1.2018, 1 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti 
nähtävänä vuonna 2018

Hallintojohtaja

2.1.2018, 1 §
Hallintojohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2018

4.1.2018, 2 §
Valtionavustuksen hakeminen lastenkulttuurikeskuksille ja valtakunnal-
lisesti merkittäville lasten taide- ja kulttuuritapahtumille

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

10.1.2018, 1 §
Kulttuurijohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 
2018

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

8.1.2018, 1 §
Kaupunginmuseon johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Taidemuseon johtaja

2.1.2018, 1 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Päiväkoti Alppikylä, valmistumispää-
tös

4.1.2018, 2 §
Kaupungin taidemuseon johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtä-
vänä

Kirjastopalvelujen johtaja
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7.1.2018, 1 §
Kirjastopalvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

8.1.2018, 2 §
Kirjastojen ja yleisöpalveluyksiköiden aukioloajat 1.1. - 31.5.2018 ja 
poikkeukselliset aukioloajat 2018, 6.1.2019 saakka

Keskustakirjaston johtaja

9.1.2018, 1 §
Keskustakirjaston johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Aineisto- ja metatietoyksikkö, yksikön päällikkö

4.1.2018, 1 §
Aineisto- ja metatietoyksikön päällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti 
nähtävänä

11.1.2018, 2 §
Naxos Library suoratoistopalveluiden hankinta vuodeksi 2018

Kulttuuripalvelupäällikkö

9.1.2018, 1 §
Kulttuuripalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

3.1.2018, 1 §
Liikuntajohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2018

4.1.2018, 2 §
Vahingonkorvaushakemus koskien Pohjoisrannan Halkolaiturin jäteve-
simaksun hyvittämistä

Liikuntapaikkapäällikkö

4.1.2018, 1 §
Liikuntapaikkapäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Liikuntapalvelupäällikkö

11.1.2018, 1 §
Liikuntapalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
vuonna 2018

Ulkoilupalvelupäällikkö
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3.1.2018, 1 §
Ulkoilupalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuon-
na 2018

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

12.1.2018, 1 §
Kumppanuuspäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuo-
nan 2018

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

12.1.2018, 1 §
Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti 
nähtävänä vuonna 2018

Kulttuurijaosto

9.1.2018, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

9.1.2018, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä

9.1.2018, § 3
Kulttuurijaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetista ja toimintasuunni-
telmasta

9.1.2018, § 4
Helsingin vuoden 2017 kulttuuriteko -palkinto ja kunniamaininnat

Liikuntajaosto

9.1.2018, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

9.1.2018, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitämi-
nen yleisesti nähtävänä

9.1.2018, § 3
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevään 2018 kokou-
sajat



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 5 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
30.01.2018

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

9.1.2018, § 4
Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetista ja toimintasuunni-
telmasta

9.1.2018, § 5
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston avustusmäärärahan 
osittaminen vuonna 2018

9.1.2018, § 6
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunnan alle 170 000 euron laito-
savustusten jakaminen vuonna 2018

Nuorisojaosto

9.1.2018, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

9.1.2018, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitämi-
nen yleisesti nähtävänä

9.1.2018, § 3
Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetista ja toimintasuunni-
telmasta

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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§ 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
yhden miljoonan euron lisämäärärahan kohdistamiseksi kaupun-
kistrategian mukaisiin keskeisiin kohteisiin

HEL 2018-000816 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
vuonna 2017 kaupunginhallituksen käyttämättä jääneistä käyttövaroista 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettu 1 000 000 euron lisämäärä-
raha kohdistetaan seuraaviin kaupunkistrategiassa mainittuihin keskei-
siin hankkeisiin:

Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa, 300 000 euroa

Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutetaan kaupungin ja Me-
säätiön yhteistyönä alueellinen kehittämishanke. Hanke keskittyy lasten 
ja nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen ja matalan kynnyk-
sen terveyspalveluihin, painottaen mielenterveyspalveluja. Verkosto-
maisella työotteella huomioidaan alueen perheet ja kaikki ikäkaudet. 
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

 perustetaan monitoimihalli liikkumiseen, kulttuuriin ja nuorisotyöhön
 kehitetään uusi toimintamalli vahvistamaan hyvinvointia alueen kou-

luissa ja palveluissa
 arvioidaan palveluiden kehittämisen vaikutuksia lasten ja nuorten 

hyvinvointiin
 hankkeen toimintaa suunnataan vaikuttavuuden arvioinnin perus-

teella. 

Ikäihmisten kulttuuripalvelut, 200 000 euroa

Noin puolet tästä rahoituksesta kohdennetaan kulttuuripalvelukokonai-
suuden toimijoille suoraan ikäihmisille tuotettaviin palveluihin: Yleiset 
kulttuuripalvelut, kirjasto (sis. Maunulatalo), museot ja orkesteri. Lisäksi 
ostetaan 3–6 hankkeeseen ulkopuolisia palveluita. 

Toinen puoli rahoituksesta kohdistuu ikääntyneiden kulttuuridigipalve-
luiden kehittämiseen, palveluiden viestinnän parantamiseen sekä tutki-
mustoimintaan

Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy, 100 000 euroa

Kaupunginkirjasto käynnistää projektin kirjastoissa tapahtuvan digitaa-
listen palvelujen neuvonnan lisäämiseksi. Projektiin palkataan kaksi 
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projektityöntekijää. Projektissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet 
kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön kanssa ja kokeillaan 
uudenlaisia neuvontapalveluja kumppaneiden kanssa

FunAction-laajennus, 100 000 euroa

Lisämäärärahalla laajennetaan FunAction-toimintamalli koko Helsingin 
kaupungin alueelle. Toimintamallin laajentamisessa huomioidaan myös 
Boosti-toimintamallin hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.

Liikkumisohjelman alueellinen viestintä, 100 000 euroa

Liikkumisohjelman uudet kohderyhmät voidaan tavoittaa yhteistyössä 
yhdistysten kanssa erityisin kohdennetuin palveluin ja yhdistyksille uu-
sin toimintamallein. Avustuksia kohdennetaan erityisesti tällaisten yh-
teistyömallien käynnistämiseen ja mahdollistamiseen. Hanke tarvitsee 
ammattitaitoisesti tehtyä markkinointiviestintää (kuten ulkopuolisen 
mainostoimiston), jotta se tavoittaisi hankkeelle määritellyt kohderyh-
mät sekä monikanavaista mainontaa.

Pulssi-toiminnan jatko, 200 000 euroa

Nuorisopalvelukokonaisuus kehittää ja kokeilee yhdessä kumppanien 
kanssa malleja, joissa nuoret voivat löytää itselleen mieluisia ja sopivia 
harrastuksia. Pulssi-toimintaa laajennetaan koko kaupungin alueelle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käy-
tettävissä olevan 5 milj. euron määrärahan käyttökohteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä poliittisten ryh-
mien neuvottelutulokseen (29.10.2017) sisältyi seuraava kirjaus: 

”Vuonna 2017 käyttämättä jääneet Khn käyttövarat (5 milj. euroa) koh-
distetaan kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torju-
miseen. Jaetaan toimialojen esitysten pohjalta (sote n. 2m€, kasko n. 
2m€ ja kuva n. 1m€).”

Ko. toimialalautakuntia on pyydetty tekemään esitykset 13.2.2018 men-
nessä määrärahan käyttökohteista neuvottelutuloksen kirjauksen mu-
kaisesti kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumi-
seen, ja ottaen huomioon kirjauksessa todetut euromäärät toimialoit-
tain.

Lautakuntien esitysten pohjalta valmistellaan kaupunginhallituksen 
päätettäväksi esitys määrärahan kohdentamisesta toimialoille.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käy-
tettävissä olevan 5 milj. euron määrärahan käyttökohteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 14
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta palveluiden kus-
tannusvaikuttavuutta arvioivien mittarien kehittämisestä

HEL 2017-010728 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus päätti 13.10.2017 kaupunkistrategian täytäntöönpa-
nopäätöksessään toimeksiannosta kaupunginkanslialle yhdessä toimia-
lojen kanssa tuottaa mittarit, joilla seurataan kaupunkistrategian toteut-
tamista. Kaupunginhallitus kehotti, että ehdotusta tulee käsitellä kau-
pungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Strategiamittareita valmisteleva kaupunkitasoinen työryhmä aloitti työs-
kentelynsä marraskuussa 2017. Ryhmän työskentelyn ensimmäisen 
vaiheen mittarit ja indikaattorit ovat valmiita tammikuun 2018 lopussa. 
Mittarit käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä ja sen jälkeen kau-
punginhallituksessa. Mukana on myös tuottavuuden seurannan mitta-
reita. Henkilöstön hyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä mittareita saa-
daan muun muassa Kunta10-tutkimuksesta.

Strategiamittarihankkeen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2018. Sil-
loin päätetään koko strategiakauden keskeisistä mittareista. Niihin si-
sältyy tammikuun vaiheen mittaristoa täydentäviä tuottavuuteen ja hen-
kilöstön hyvinvointiin liittyviä mittareita. 

Lisäksi kaupunginkanslia selvittää mahdollisuuksia tuottaa akateemista 
tutkimusta toimialamuutoksen vaikutuksista henkilöstökokemukseen ja 
toiminnan tuottavuuteen. 

Kaupungilla merkittävimmät henkilöstökokemusta kartoittavat kyselyt 
ovat joka toinen vuosi toteutettava työterveyskysely ja joka toinen vuosi 
tehtävä Kunta10-työhyvinvointitutkimus. Molemmat aineistot kartoitta-
vat työntekijöiden kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja esimiestoimin-
nasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää selvittämisen arvoisena, 
voidaanko löytää syy-seuraussuhteita henkilöstön osallisuuden ja toi-
mialan tuottavuuden välillä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla investoidaan paljon henkilöstöä 
osallistaviin menetelmiin. Hyvän henkilöstökokemuksen nähdään syn-
tyvän osallisuuden kokemuksesta, yhdenvertaisuudesta sekä mahdolli-
suudesta tehdä vaikuttavia tekoja. Toimialalla pelattiin vuoden 2017 ai-
kana lähes 150 osallisuuspeliä, joiden perusteella laaditaan toimialan 
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osallisuussuunnitelma. Vuoden 2018 aikana organisoidaan uudella ta-
valla toimialan eri palvelujen alueellista yhteistyötä sekä käynnistetään 
toimialan oma kehittämisverkosto. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
näkee, että henkilöstön osallistaminen tavoitteiden asettamiseen, toi-
minnan organisoinnin suunnitteluun ja toiminnan arviointiin parantaa 
sekä työhyvinvointia, vähentää virheitä, parantaa asiakaskokemusta 
sekä tehostaa toimintaa kestävällä tavalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kustannusvaikut-
tavuuden arvioimisessa ei nojata ainoastaan suoritemääriin tai yksikkö-
kustannuksiin, vaan arvioinnin tukena on ihmisten terveyden ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin parantuminen suhteessa käytettyihin resursseihin. 
Keskeistä onkin kehittää sellaisia mittareita ja indikaattoreita, joilla voi-
daan arvioida kustannusvaikuttavuutta myös saavutettujen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten näkökulmasta."

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lause ehdotuksen loppuun:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kustannusvai-
kuttavuuden arvioimisessa ei nojata ainoastaan suoritemääriin tai yk-
sikkökustannuksiin, vaan arvioinnin tukena on ihmisten terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin parantuminen suhteessa käytettyihin resurs-
seihin. Keskeistä onkin kehittää sellaisia mittareita ja indikaattoreita, 
joilla voidaan arvioida kustannusvaikuttavuutta myös saavutettujen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta."

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan, toivomusponsi 2, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus päätti 13.10.2017 kaupunkistrategian täytäntöönpa-
nopäätöksessään toimeksiannosta kaupunginkanslialle yhdessä toimia-
lojen kanssa tuottaa mittarit, joilla seurataan kaupunkistrategian toteut-
tamista. Kaupunginhallitus kehotti, että ehdotusta tulee käsitellä kau-
pungin toimielimissä helmikuusta 2018 alkaen.

Strategiamittareita valmisteleva kaupunkitasoinen työryhmä aloitti työs-
kentelynsä marraskuussa 2017. Ryhmän työskentelyn ensimmäisen 
vaiheen mittarit ja indikaattorit ovat valmiita tammikuun 2018 lopussa. 
Mittarit käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä ja sen jälkeen kau-
punginhallituksessa. Mukana on myös tuottavuuden seurannan mitta-
reita. Henkilöstön hyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä mittareita saa-
daan muun muassa Kunta10-tutkimuksesta.

Strategiamittarihankkeen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2018. Sil-
loin päätetään koko strategiakauden keskeisistä mittareista. Niihin si-
sältyy tammikuun vaiheen mittaristoa täydentäviä tuottavuuteen ja hen-
kilöstön hyvinvointiin liittyviä mittareita. 

Lisäksi kaupunginkanslia selvittää mahdollisuuksia tuottaa akateemista 
tutkimusta toimialamuutoksen vaikutuksista henkilöstökokemukseen ja 
toiminnan tuottavuuteen. 

Kaupungilla merkittävimmät henkilöstökokemusta kartoittavat kyselyt 
ovat joka toinen vuosi toteutettava työterveyskysely ja joka toinen vuosi 
tehtävä Kunta10-työhyvinvointitutkimus. Molemmat aineistot kartoitta-
vat työntekijöiden kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja esimiestoimin-
nasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää selvittämisen arvoisena, 
voidaanko löytää syy-seuraussuhteita henkilöstön osallisuuden ja toi-
mialan tuottavuuden välillä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla investoidaan paljon henkilöstöä 
osallistaviin menetelmiin. Hyvän henkilöstökokemuksen nähdään syn-
tyvän osallisuuden kokemuksesta, yhdenvertaisuudesta sekä mahdolli-
suudesta tehdä vaikuttavia tekoja. Toimialalla pelattiin vuoden 2017 ai-
kana lähes 150 osallisuuspeliä, joiden perusteella laaditaan toimialan 
osallisuussuunnitelma. Vuoden 2018 aikana organisoidaan uudella ta-
valla toimialan eri palvelujen alueellista yhteistyötä sekä käynnistetään 
toimialan oma kehittämisverkosto. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
näkee, että henkilöstön osallistaminen tavoitteiden asettamiseen, toi-
minnan organisoinnin suunnitteluun ja toiminnan arviointiin parantaa 
sekä työhyvinvointia, vähentää virheitä, parantaa asiakaskokemusta 
sekä tehostaa toimintaa kestävällä tavalla
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koi-
vulaakson kaupunkistrategiaan liittyvästä toivomusponnesta: ”Hyväk-
syessään strategian tuottavuustavoitteen Helsinki selvittää samalla mit-
tareiden kehittämistä, joilla se arvioi, miten johtaminen ja yhteistyö hen-
kilöstön kanssa lisää palveluiden kustannusvaikuttavuutta. Mittarit tuo-
daan kaupunginhallituksen päätettäväksi."

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 5

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 140
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§ 15
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen to-
teuttamisen seurannasta

HEL 2017-010769 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Tuottavuuden seuranta ja sen parantaminen ovat merkittävällä osuu-
della mukana Helsingin kaupungin strategiamittareiden valinnassa ja 
kehittämisessä. Tammikuun lopussa valmistuu ensimmäinen ehdotus 
kaupunkistrategian mittareiksi, jota tullaan käsittelemään kaupunginhal-
lituksessa kevään aikana.

Mukana on myös tuottavuuden seurannan mittareita. Palvelujen laatua 
mitataan erillisillä mittareilla, jotka ovat pääosin yhtä toimialaa tai sen 
palvelukokonaisuutta tai palvelua koskevia.

Strategiamittarihankkeen toinen vaihe valmistuu toukokuussa 2018. Sil-
loin päätetään koko strategiakauden keskeisistä mittareista. Niihin si-
sältyy tammikuun vaiheen mittaristoa täydentäviä tuottavuuteen, hyvin-
vointiin ja vaikuttavuuteen liittyviä mittareita. Parhaillaan valmistellaan 
myös kaupunkiyhteisiä poikkihallinnollisia terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen yhteistyörakenteita ja niihin liittyviä kaupunkitasoisia stra-
tegisia mittareita.

Toimialan palvelujen laatua on seurattu pitkään palvelujen toteuttamilla 
asiakaskyselyillä, asiakaspaneeleilla, haastatteluilla ja kaupungin keski-
tetyn palautejärjestelmän avulla. Näiden tuottamien tulosten kautta toi-
mintaa on kehitetty asiakkaiden ja asukkaiden toivomaan suuntaan. 
Vuoden 2017 syksyllä toteutettiin ensimmäinen kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteinen asiakastyytyväisyyskysely. Siihen vastasi lähes 9 
000 palvelun käyttäjää. Kyselyn tulokset toimitettiin palvelujen käyttöön 
toiminnan kehittämistä varten. Tulevaisuudessa vastaava laaja yhtei-
nen asiakaskysely toteutetaan vuosittain.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että strategian mitta-
reiksi nostetaan ponnen mukaisesti myös hyvinvointia ja vaikuttavuutta 
osoittavia mittareita. Yksittäisten toimenpiteiden suoran vaikuttavuuden 
seurannan sijasta kaupungin tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat 
kaupunkilaisten kokemusta omista mahdollisuuksistaan ja omasta hy-
vinvoinnistaan. Erityisesti vapaa-ajan palveluissa on mielekkäämpää 
katsoa koko vapaa-ajan ekosysteemin tuottamia mahdollisuuksia sen 
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sijaan, että pyritään viemään vaikuttavuusajattelua yksittäisen toimen-
piteen tasolle. 

Kaupungin ei useinkaan tarvitse tuottaa itse uutta tutkimusta, vaan se 
voi hyödyntää hyvinvoinnin arvioinnissa kansallisia tutkimusaineistoja 
kuten kouluterveyskyselyä. Kansallisestikin palkittu nuorten hyvinvointi-
kertomus on erinomainen esimerkki työstä, jossa yhdistettiin kansallisia 
ja paikallisia tutkimus-, rekisteri- ja kyselyaineistoja laajemman koko-
naiskuvan tuottamiseksi helsinkiläisten nuorten hyvinvoinnista ja palve-
lujärjestelmän toimivuudesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannat-
taa kehitystä, jossa kuntalaisten kokemus elämästään ja hyvinvoinnis-
taan on kaupungin palvelujen merkittävin mittari.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuottamissa palveluissa on vuosittain 
lähes 20 miljoonaa käyntikertaa. Se kertoo toimintojen vetovoimasta, 
haluttavuudesta ja arvostuksesta

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju, toivomusponsi 10, 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 Katju 
Aron kaupunkistrategiaan liittyvästä toivomusponnesta: "Hyväksyes-
sään strategian kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki selvittää, 
miten tuottavuustavoitteen toteuttamisessa voidaan paremmin seurata 
palveluiden laadun ohella myös niiden hyvinvointivaikutuksia".
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Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju, toivomusponsi 10, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponnesta koskien mahdolli-
suuksia olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

HEL 2017-010765 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Atte Harjanteen kaupunkistrategiaan liittyvässä toivomus-
ponnessa edellytetään selvittämään mahdollisuuksia, että Helsingin 
kaupunki olisi edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 linjaa Helsingin kaupungin il-
mastovastuuta ja toimintaa. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Hel-
singin kaupunki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja erottuu 
globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottu-
neena edelläkävijänä. Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen tor-
junnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Kau-
punkistrategia linjaa ilmaston muutoksen torjunnan eri osa-alueita ja 
niiden tavoitteita muun muassa päästövähennys- ja hiilineutraalisuusta-
voitteita, rakennusten energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan 
energian lisäämistä, liikenteen päästövähennyksiä sekä Helsingin lii-
kennejärjestelmän kehityssuuntia ja kiertotalouden hankkeiden toteut-
tamista.

Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi kaupungin tulee myös varautua il-
mastonmuutoksen mukanaan tuomiin seurauksiin ja vaikutuksiin. Ta-
voitteena on ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoon kohdistuvien ilmaston-
muutoksen vaikutuksien ja uhkien vähentäminen. Helsingin kaupunki 
on jo useiden vuosien ajan tehnyt hallintokunta- ja toimialarajat ylittäviä 
suunnitelmia ja selvityksiä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja 
muutoksiin varautumiseksi sekä toteuttanut toimenpiteitä muutoksien 
vaikutusten ehkäisemiseksi. Suunnitelmia, selvityksiä ja toimenpiteitä 
on tehty muun muassa luonnon ja luonnonympäristöjen, terveyden ja 
turvallisuuden, kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen, talonrakentami-
sen ja infrastruktuurin alueiden osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjun-
taan ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä Helsingin kaupungin 
mahdollisuuksiin olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa 
kahdella tavalla: tavoillaan järjestää palvelut sekä kasvattamalla tietoi-
suutta, toimintatahtoa ja tulevaisuususkoa ilmastonmuutoksen torjumi-
seksi. 
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Palvelujen järjestämisessä merkittävin ilmastopoliittinen kysymys on 
kiinteistöjen energiankulutus. Suunniteltaessa, käytettäessä ja perus-
korjattaessa toimialan käytössä olevia kiinteistöjä pyritään energiate-
hokkaisiin ratkaisuihin. Lisäksi uudet toimitilat pyritään sijoittamaan pai-
koille, jotka suosivat joukkoliikenteen käyttöä.

Toimialan suurin rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on sen 
sivistys- ja kasvatustehtävä. Ilmastonmuutoksen mittakaava synnyttää 
kansalaisissa paljon pelkoja ja ahdistusta, jota voidaan vähentää lisää-
mällä tietoa ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistoiminnalle. Sivistys- 
ja kasvatustehtävä koskee erityisesti nuoriso- ja kirjastopalveluja. Nuo-
risopalvelujen sitoumuksesta asiaan kertoo, että yksi sen alueellisista 
nuorisotyöyksiköistä on myös vastuutettu huolehtimaan nuorten ympä-
ristö-, ilmasto- ja luontokasvatuksesta. Kirjastot taas tarjoavat pääsyn 
luotettavan tiedon pariin sekä tapahtumatiloja kansalaisten ja yhteisö-
jen yhteistoiminnalle.

Toimialan näkökulmasta ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä elämä 
ovat erinomaisesti sovitettavissa yhteen kaupungissa. Oikein järjestet-
tynä resurssien jakaminen helpottaa kuntalaisten elämää, vapauttaa ai-
kaa ja rahaa muuhun käyttöön sekä synnyttää luottamusta kanssaihmi-
siin. Esimerkiksi terveyttä edistävä liikkuminen kävellen, pyörällä tai 
joukkoliikenteellä on myös ekologisesti kestävä ratkaisu. 

Toimialalla on myös mahdollisuudet vaikuttaa suomalaisen ja helsinki-
läisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaalimiseen ja turvaa-
miseen ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteillä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1 Harjanne Atte, toivomusponsi 9, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Har-
janteen kaupunkistrategiaan liittyvästä toivomusponnesta. Ponnessa 
todetaan ”Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvite-
tään kaupungin mahdollisuudet olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa, joka kattaa kaikki toimialat.” 

Toivomusponnesta on pyydetty lausunnot myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1 Harjanne Atte, toivomusponsi 9, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 17
Selvitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteutumatta jääneistä 
toiminnallisista tavoitteista 2017

HEL 2018-001165 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa seuraavan selvityksen 
kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2017 talousarvion si-
tovan toiminnallisen tavoitteen poikkeamasta kaupunginkirjaston aukio-
lotuntien osalta:

Kaupunginkirjasto

Tavoite: 
Kaupunginkirjaston aukiolotuntien sitova tavoite vuoden 2017 talousar-
viossa oli 106 500 aukiolotuntia.

Toteuma: 
Tavoitetta ei saavutettu. Aukiolototeutuma jäi 1 783 tuntia talousarvion 
tavoitteen alle.

 Talousarvio Toteutuma 2017 Ylitys/alitus
Aukiolotunnit 106 500 104 717 –1 783

  

Juhlapyhät sijoittuivat vuoden 2017 kalenteriin siten, että jokaiselle kir-
jastolle kertyi ainakin yksi aukiolopäivä edellistä vuotta vähemmän. Li-
säksi Malmin kirjasto oli suljettuna remontin vuoksi 16.1.–17.4.2017 ja 
Kallion kirjasto 17.9.2017–31.12.2017. Kallion kirjaston sulkemisesta 
tuli ennakoitua pidempi.  Malmi ja Kallio olivat avoinna yhteensä 1 669 
tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Laitoskirjastojen aukiolotunnit vähenivät 1 411 tunnilla. Syynä oli Laak-
son sairaalan kirjaston ennakoimaton sulkeminen sisäilmaongelman ta-
kia ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kirjaston tilapäinen sulkeminen. 
Lisäksi laitoskirjastojen aukiolotuntien laskentatapaa tarkennettiin.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi
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Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johto-
kuntien on annettava selvitystoteutumatta jääneistä sitovista toiminnalli-
sista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginval-
tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallitukses-
sa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 18
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrära-
hojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talous-
arvioon

HEL 2018-000763 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi toimialan esi-
tyksen 8.1.2018 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala voisi ylittää vuoden 2018 talousarviokohdalle 80 504 osoitetun ir-
taimen omaisuuden määrärahan yhteensä 2 544 770 eurolla ja lähiöra-
hastohankkeiden määrärahan yhteensä 2 216 000 eurolla sekä siirtää 
Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeen 35 000 euroa sekä Kotoutumista 
liikunnan keinoin -hankkeen 50 000 euroa. Lisäksi esitetään 23 901 eu-
ron taidehankintoihin kohdistuvan rahoitusosuuden siirtoa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallin-
tokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seu-
raavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 
talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä mää-
rärahan ylitysesityksen vuodelle 2018. Perusteena on vastaavansuurui-
nen määrärahasäästö vuonna 2017. Ylitysesitys on tehtävä kaupungin-
kanslialle viimeistään 8.1.2018.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
vuonna 2017 käytettävissä 4 854 000 euron määräraha, johon sisältyi 
633 000 euron ylitysoikeus. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
on 28.11.2017 esittänyt kaupunginhallitukselle 245 000 euron ylitysoi-
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keutta kaupunginmuseon irtaimen omaisuuden hankintoihin vuodelle 
2017.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2017 jäävän 
käyttämättä 2 544 770 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2018 talous-
arvioon. 

Irtaimen omaisuuden ylitysesitys kohdistuu toimialan irtaimen omaisuu-
den hankintoihin, joiden toteutus on viivästynyt toimialamuutoksen ja 
toimialan organisoitumisen johdosta.

Suurimpia eriä irtaimen omaisuuden ylitysesityksessä ovat kirjaston lo-
gistiikkahankkeen (255 070 euroa) viivästyminen, keskustakirjasto Oo-
din varustaminen (952 248 euroa), joka toteutetaan täysimääräisesti 
Oodin käyttöönottovuonna 2018. Kulttuurikeskus Caisan muuttoon liit-
tyvä investointivaraus (229 300 euroa) oli suunniteltu vuodelle 2017, 
mutta muutto uusiin toimitiloihin toteutuu vasta 1.3.2018. Kaupungin-
museo haki vuonna 2017 jäljellä olevalle K4 Elefantti-hankkeen 245 
000 eurolle ylitysoikeutta. Kaupunginmuseo ehti joulukuussa toteuttaa 
vain ensimmäiset suunnitelluista investoinneista, ja siksi esitetään jäl-
jellä olevan summan (153 482 euroa) siirtämistä vuodelle 2018. Lisäksi 
vuodelta 2017 siirtyneitä yksittäisiä pienempiä ICT-, nuoriso-, liikunta- 
ja kulttuurihankkeita esitetään siirrettäväksi vuodelle 2018 yhteensä 
954 670 euroa.

Helsingin taidemuseo HAM sai Altia Oyj:ltä 44 492 euron hyväntekeväi-
syyslahjoituksen 22.6.2017 taidehankintoihin, josta esitetään siirrettä-
väksi käyttämättä jäänyt 23 901 euron rahoitusosuus vuodelle 2018.

Lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista suurimmat erät kohdistuvat 
Stoan aukion kehittämishankkeelle 1 735 000 euroa ja Pitskun biblio-
teekille 100 000 euroa. Nuorisopalveluiden siirtyvät hankkeet ovat yh-
teensä 381 000 euroa.

Liikuntapalveluiden liikuntaan edistämisyksikössä KOTO10 rahoituksel-
la toteutetun Kotoutumista liikunnan keinoin hankkeeseen 
(10114030010361) on saatu käyttöön 160 000€ vuosille 2016–2017. 
Tämän hetkinen rahoituspäätös on vuoden 2017 loppuun. Kaupungin 
organisaatiouudistuksesta johtuvien henkilöstövaihdosten vuoksi hank-
keessa ei pystytty toteuttamaan kaikkia niitä toimintoja, joita oli tarkoi-
tus. Tästä syystä arvioidaan vuoden 2017 jälkeen Kotoutumista liikun-
nan keinoin -hankkeessa jäävän käyttämättä sille myönnettyä rahaa 50 
000 euroa, jota esitetään siirrettäväksi hankkeen käyttöön vuodelle 
2018.

Liikuntapalveluissa liikunnan edistämisyksikössä Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina erillisrahoituksella toteutetun Nuorten yhteiskuntatakuu 
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– eli NYT-liikunta -hankkeeseen (1040200165) saatiin käyttöön 1 000 
000 euroa vuosille 2013–2016. Aikaisemmin saadun rahoitusmäärän 
mahdollistaessa toimintaa jatkettiin vuoden 2017 ajan.  Tämän hetki-
nen päätös toiminnan jatkumisesta on tehty joulukuun loppuun 2017. 
Toimintaa on esitetty vuoden 2018 Helsingin Liikuntaan aktivointi -pal-
velun budjettiin vakinaiseksi toiminnaksi. Lopullista päätöstä vakinaista-
misesta ei ole vielä tehty. Vuonna 2017 NYT-liikunnassa käytettiin kau-
pungin organisaatio- ja brändi-ilmeuudistuksen vuoksi suunniteltua vä-
hemmän rahoitusta markkinointiin ja viestintään, joita ovat aikaisemmin 
olleet esimerkiksi mainoskampanjat metroasemilla ja bussipysäkeillä. 
Joulukuun 2017 jälkeen arvioidaan jäävän käyttämättä Nuorten yhteis-
kuntatakuu -hankkeeseen myönnettyä rahaa 35 000 euroa, jota esite-
tään siirrettäväksi NYT-liikuntatoiminnan käyttöön vuodelle 2018. Ra-
hoituksella turvataan toiminnan siirtymävaihe hankkeesta vakinaiseksi 
toiminnaksi. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 19
Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
uusiminen

HEL 2017-012394 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että pysäköintialueen avoimempaa yhteiskäyttöä li-
sätään, jotta palvellaan muun muassa tulevan jalkapallokentän tarpeita 
ja tämä huomioidaan vuokra-alueen rajauksessa. 

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä esityslistan kolman-
nentoista asian kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Palautusehdotus:
Mari Holopainen: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, et-
tä pysäköintialueen avoimempaa yhteiskäyttöä lisätään, jotta palvellaan 
muun muassa tulevan jalkapallokentän tarpeita ja tämä huomioidaan 
vuokra-alueen rajauksessa. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmistelta-
vaksi.

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 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy hakemus.pdf
2 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, hallinta-alueen kartta
3 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, maa-alueen kartta
4 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, pysäköintialueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata 42. kaupunginosassa (Kulosaari) sijaitsevan, karttaliittee-
seen 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 alu-
een (kiinteistötunnus 091-409-0001-0976) pysäköintitoimintaa varten 
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).

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-
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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-
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
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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

1 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy hakemus.pdf
2 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, hallinta-alueen kartta
3 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, maa-alueen kartta
4 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, pysäköintialueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 9
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§ 20
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Finnish Music Hall of Fame Oy:n 750 000 euron avustushakemuk-
sesta museon rakentamiskustannuksiin

HEL 2017-012085 T 02 05 01 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Suomalaisen musiikin museo eli Finnish Music Hall of Fame hakee 
Helsingin kaupungilta 750 000 euron rakentamisavustusta. Museo on 
tarkoitus avata vuonna 2019 Pasilan kauppakeskus Triplaan. Museo 
kattaa suomalaisen musiikin kaikki tyylilajit. 

Museon ydin tulee olemaan kunniagalleria, johon nostetaan kuudesta 
kahdeksaan musiikin tekijää vuosittain. Heidät esitellään vuoden aika-
na museossa. Finnish Music Hall of Famen lähimmät vertailukohdat 
ovat Tukholman Abba-museo (350 000 vuosikävijää) ja Trondheimin 
Rockheim (70 000). Museo on hyvin toiminnallinen ja interaktiivinen. 
Teknologian hyödyntäminen on suunnitelmassa monia nykymuseoita 
kunnianhimoisemmalla tasolla ja tuottaa näkyvyyttä myös monille hel-
sinkiläisille teknologiayrityksille.

Museon suunnittelu on perustunut asiantuntijakumppanuuksiin. Mu-
seon sisältöä kehitetään Helsingin kaupunginmuseolta ostetun asian-
tuntemuksen tuella. Kokoelma- ja konservointityöstä museo on laatinut 
yhteistyösopimuksen Kansallismuseon kanssa. Museohanketta ovat tu-
keneet lukuisat musiikin alan toimijat.

Museon rakennus- ja muut perustamiskustannukset ovat 4,5 miljoonaa 
euroa. Suunnitelman mukaan kolmannes rahoituksesta kerätään yksi-
tyissektorilta, kolmannes julkiselta sektorilta ja säätiöiltä. Kolmannes ra-
hoitetaan lainalla. Liiketoimintasuunnitelmaan ei sisälly vuosittaista jul-
kista tukea julkiselta sektorilta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää musiikkimuseon saamista Hel-
sinkiin myönteisenä. Finnish Hall of Famen museaalinen konsepti on 
ammattitaitoisesti rakennettu. Musiikkimuseo täydentää Helsingin ja 
Suomen museokenttää erinomaisesti. Musiikkiin liittyvä esineistö on 
tällä hetkellä hyvin hajallaan erilaisissa kokoelmissa. Sisältö on kiinnos-
tava sekä helsinkiläisille että varsinkin kotimaisille matkailijoille. Mah-
dollinen houkuttelevuus kansainvälisille matkailijoille perustuu voimak-
kaammin muutamiin musiikin lajeihin kuten klassiseen musiikkiin ja 
heavy metaliin. 
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Laaja musiikin verkosto, toiminnallisuus sekä helsinkiläisten ja suoma-
laisten teknologiayritysten mukaan ottaminen ovat myönteisiä asioita 
museosuunnitelmassa. Sijainti vilkkaassa kauppakeskuksessa tarjoaa 
museolle laajan potentiaalisen yleisöpohjan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee suunnitelmassa myös riskejä. 
Museon näyttelypinta-ala on pieni suhteessa toivottuun vaikuttavuu-
teen. Museon näyttelytilan koko on noin 300 neliömetriä, mikä vastaa 
kaupunginmuseon Hakasalmen huvilan yläkertaa. Museon yleisötavoi-
te on 100 000 kävijää vuodessa. Pientä tilaa selätetään suunnitelmas-
sa pitkälti teknisillä ratkaisuilla, joiden avulla tilaan pyritään rakenta-
maan erilaisten tunnelmien kuuntelutiloja ja -pisteitä. Ratkaisun toimi-
vuus on yksi hankkeen riskeistä, kun mukana ovat kaikki musiikin lajit. 
Saman tilan jakaminen hyvin erilaisen musiikin kuuntelijoiden kesken 
on ilmeinen haaste, varsinkin kun museoon odotetaan runsaasti myös 
opastettavia ryhmiä.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan peruslipun hinta tulee olemaan 
25 euroa. Päätöstä mahdollisesta Museokortin käyttöönotosta ei ole 
tehty. Hakemuksen arviota kaupungille tulevista matkailutuotoista kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää hyvin rohkeana. Hakemuksessa 
mainittu pääsymaksu on korkea verrattuna nykyisten helsinkiläismu-
seoiden pääsymaksuihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee useita mahdollisuuksia yhteis-
työhön museohankkeen kanssa. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi tapah-
tumatuotantoon, musiikkikasvatukseen sekä lasten, nuorten ja ikäih-
misten palveluihin. Toteutuessaan museo parantaisi merkittävästi Pasi-
lan alueen kulttuuritarjontaa. Museohanke on ilmaissut kiinnostuksensa 
tiiviiseen yhteistyöhön. Helsingin kaupunginmuseolla on yhteistyösopi-
mus asiantuntijatyöstä museohankkeen kanssa asiantuntijaosaamisen 
hyödyntämisestä museon sisällön suunnittelussa. Tätä yhteistyötä voi-
daan edelleen jatkaa erillisen sopimuksen ja korvausten perusteella.

Hanke ilmoittaa anovansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä samansuu-
ruista avustusta hankkeelle. Mikäli Helsingin kaupunki päätyy avusta-
maan hanketta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee tärkeänä että 
myös valtio osallistuu selvästi valtakunnallista hyötyä omaavan museon 
kustannuksiin kaupunkia vastaavalla osuudella. Kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta näkee myös, että mahdollista avustussummaa ei ole irro-
tettavissa kulttuuriavustuksiin tälle vuodelle määritellyistä määrärahois-
ta.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti 
tässä kokouksessa.

Esittelijä
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kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Finnish Music Hall of Fame Oy, avustushakemus 24.10.2017
2 FAME Interactive Music Museum, tiivistelmä
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

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 Finnish Music Hall 
of Fame Oy:n 750 000 euron avustushakemuksesta museon rakenta-
miskustannuksiin. Finnish Musich Hall of Fame on tarkoitus avata 2019 
Pasilan kauppakeskus Triplaan. Museon näyttelytilan koko on noin 300 
m2, ja yleisöennuste 100 000 kävijää vuodessa. Sisältö kattaa suoma-
laisen musiikin kaikki tyylilajit. Hakemus on tämän asian liitteenä.

Avustushakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Finnish Music Hall of Fame Oy, avustushakemus 24.10.2017
2 FAME Interactive Music Museum, tiivistelmä
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
Oikaisuvaatimus taidemuseon hankintaan koskien taideteosten ke-
hystyspalvelujen tuottamista vuosille 2017–2020

HEL 2017-005066 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Kultaajamestari Seppo 
Laakkosen oikaisuvaatimuksen koskien taidemuseon johtajan päätöstä 
1.11.2017, § 25 Taideteosten kehystyspalvelujen tuottaminen vuosille 
2017–2020.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Hertta Keisala, lakimies, puhelin: 310 15036

hertta.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 9.11.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kultaajamestari Seppo Laakkonen on toimittanut Helsingin kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 9.11.2017 oikaisuvaatimuksen tai-
deteosten kehystyspalvelujen hankkimista koskevaan päätökseen, jon-
ka taidemuseon johtaja on tehnyt 1.11.2017. Oikaisuvaatimus on toimi-
tettu kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n asettamassa määräajassa ja 
koskee tarjouskilpailua, joka on toteutettu hankintalain 
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(29.12.2016/1397) kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintaa koske-
vien säännösten mukaisella avoimella menettelyllä.

Hankintapäätöksessä kehystyspalvelujen tuottajaksi vuosille 2017–
2020 valittiin Kultaus- ja Kehystysliike Virtanen Ky. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä oli yksi kolmesta tarjoajasta kilpailutuksessa ja jäi hinta- ja laatu-
pisteiden perusteella kolmanneksi.  

Oikaisuvaatimuksessa hankintapäätöstä vaaditaan oikaistavaksi siten, 
että:

1. laatuvertailussa otetaan huomioon todistettavat alaan liittyvät 
koulutukset ja suoritetut tutkinnot; ja

2. hintavertailussa otetaan huomioon ainoastaan kyseiseen han-
kintaan liittyvän aiemmin kumotun hankintapäätöksen (54 §, 
6.9.2016) perusteena olleet yksikköhinnat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimuksensa seuraavasti:

1. Laatuvertailussa ei ole otettu huomioon sellaisia alan koulutuk-
sia ja tutkintoja, jotka on huomioitu vastaavissa aiemmissa alan 
kilpailutuksissa.

2. Hinta- ja laatuvertailulomakkeella käytetty ilmaisu ”Puuseppätut-
kinto tai vastaava osaaminen + 5 vuoden työkokemus” on tulkin-
nanvarainen.

3. Aiempaan vuonna 2016 järjestettyyn kilpailutukseen osallistu-
neet tarjoajat ovat saaneet perusteetonta etua uudessa kilpailu-
tuksessa, koska aiemman kilpailutuksen yhteydessä tarjotut yk-
sikköhinnat ovat tulleet julkisiksi.

Kehystyspalveluhankinnan valintaperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valinnassa käytettiin hinta- ja laatuvertailua, 
jonka toteuttamiseksi tarjouspyynnön liitteenä tarjoajille toimitettiin Yk-
sikköhinta–laatu-lomake. Laatuvertailussa verrattiin tarjoajien alaan liit-
tyvää koulutusta lomakkeen neljässä kohdassa, jotka oli pisteytetty Tai-
demuseon arvostuksen mukaan. 

Hinta- ja laatuvertailussa eniten pisteitä saaneelta toimittajalta pyydet-
tiin tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla työnäyte, joka ei täyttänyt vä-
himmäislaatuvaatimuksia kehyksen lujuuden, ulkonäön ja kehystyslait-
teiden käyttövarmuuden suhteen. Samanlainen työnäyte pyydettiin hin-
ta- ja laatuvertailussa toiseksi eniten pisteitä saaneelta toimittajalta, 
jonka työnäyte hyväksyttiin. Valituksi tuli Kultaus- ja kehystysliike Virta-
nen Ky. 
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Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii laatuvertailussa otettavan huomioon 
muita alaan liittyviä koulutuksia ja tutkintoja niiden lisäksi, jotka hankin-
tayksikkö on valinnut huomioitavaksi laatuvertailussa. Hankintayksikkö 
käyttää harkintavaltaa vertailuperusteiden asettamisessa ja voi käyttää 
valitsemiaan vertailuperusteita tarjousten vertailussa sekä pisteyttää 
vertailuperusteet valitsemallaan tavalla edellyttäen, että valintaperus-
teet liittyvät hankinnan kohteeseen, ovat objektiivisia ja syrjimättömiä 
eivätkä rajoita kilpailua perusteettomasti. Hankintayksikkö on käyttänyt 
harkintavaltaansa vertailuperusteiden määrittelemisessä lain sallimalla 
tavalla ja tarkoituksenmukaisesti. 

Kehystyspalveluhankinnassa tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan Palvelu-
kuvauksen mukaan kehystystyöhön kuuluvat:

 Uusien kehysten mittaaminen, suunnittelu ja valmistaminen; myös 
kehyslistan valmistus tarvittaessa puuntyöstökoneilla

 Kehyslistojen mittaaminen, suunnittelu ja valmistaminen
 Vanhojen kehysten kunnostus ja konservointi: esimerkiksi pintojen 

puhdistus, paikkaus, uusiminen, korostuslistojen laitto, liitoksien 
kiinnittäminen ja puuttuvien koristepalojen korvaaminen

 Kehyskultaus
 Vanhojen kehysten kultauksien konservointi
 Kehystys- ja kehystyskonservointitöiden sekä vanhojen kehysten 

dokumentointi ja raportointi konservaattoreille
 Kehystämön työtilan ja välineiden kunnossapito ja materiaalivaras-

ton ylläpito.

Hinta- ja laatuvertailulomakkeella tarjoajat ilmoittivat suorittamansa tut-
kinnot ja ammattiosaamisensa neljältä eri osa-alueelta, jotka olivat

1. Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto, muu kultaajakoulutus 
tai vastaava osaaminen (enintään 20 pistettä)

2. Maalaritutkinto tai vastaava pintakäsittelyosaaminen + 5 vuoden 
työkokemus (enintään 5 pistettä)

3. Puuseppätutkinto tai vastaava osaaminen + 5 vuoden työkoke-
mus (enintään 5 pistettä)

4. Kehyskonservointi ja dokumentointi -osaaminen + 5 vuoden työ-
kokemus (enintään 10 pistettä).

Hankintayksikön toimittajalta edellyttämä osaaminen liittyy välittömästi 
hankinnan kohteeseen. Pisteytys on toteutettu objektiivisesti ja syrji-
mättömästi siten, että koulutuksella hankitun ammattipätevyyden tai -ni-
mikkeen ja työkokemuksella kartutetun osaamisen yhdistelmä tuottaa 
tarjoajalle suurimman pistemäärän. Pelkästään työn kautta hankittua 
kokemusta ilman vaadittua koulutusta ei ole katsottu riittäväksi osaami-
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seksi hankittavan palvelun laadun varmistamiseksi, minkä vuoksi siitä 
ei ole annettu pisteitä vertailussa. Hankittavalta palvelulta edellytetään 
hyvin korkeaa laatua, koska kyse on teosten ennaltaehkäisevästä kon-
servoinnista, minkä vuoksi oikeiden materiaalien käyttö kehystyksessä 
on erityisen tärkeää. Kehysten tulee myös suojata teoksia mahdollisim-
man hyvin mekaanisilta vaurioilta ja sopia teokseen tyylillisesti. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää perusteluissaan, että aikaisemmissa 
alan kilpailutuksissa käytettyä pisteytystä olisi tullut käyttää myös han-
kinnassa, jota oikaisuvaatimus koskee, koska työnkuva ja työn vaati-
mustaso ovat pysyneet ennallaan. Vertailutaulukkoa on päivitetty edelli-
sen kilpailutuksen jälkeen täsmäämään nykyisten tarjolla olevien koulu-
tusten ja tutkintojen kanssa. Aiempi kilpailutus jouduttiin keskeyttämään 
todellisesta ja perustellusta syystä, koska kaikkea vertailutaulukon si-
sältämää koulutusta ei ollut enää tarjolla ja laatuvertailutaulukko voitiin 
näin ollen nähdä joitain tarjoajia syrjivänä.

Hankintayksikkö on joka tapauksessa oikeutettu lainsäädännön asetta-
missa rajoissa määrittelemään vertailuperusteet eikä ole siinä sidottu 
saman hankintayksikön muissa tai aiemmissa kilpailutuksissa käyttä-
miin vertailuperusteisiin. Hankintayksikön tavoitteena vertailuperustei-
den asettamisessa on ollut hankinnan kohteen kannalta parhaan mah-
dollisen toimittajan löytäminen. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että muut tarjouskilpailuun osallistu-
neet ovat saaneet perusteetonta etua, koska hintatiedot ovat tulleet jul-
kisiksi vuonna 2016 keskeytetyn hankinnan johdosta. Julkisia hankinto-
ja ja viranomaisen toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti tar-
jousten hinnat eivät kuulu salassa pidettäviin asiakirjoihin. Viranomai-
sen toiminta on julkista lukuun ottamatta erikseen salassa pidettäviksi 
säädettyjä tietoja ja asiakirjoja.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 
21.5.1999/621) edellyttää viranomaisten toiminnalta avoimuutta sen 
varmistamiseksi, että yksilöiden ja yhteisöjen on mahdollista valvoa jul-
kisen vallan käyttöä, valvoa oikeuksiaan ja vaikuttaa julkisen vallan 
käyttöön. Julkisiin hankintoihin sovelletaan julkisuuslain yleisöjulkisuut-
ta ja asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä. Asianosaiseksi, jolla 
on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, katsotaan julkisuuslain 
11 §:n mukaisesti hakija, valittaja sekä muu, jonka oikeutta, etua tai 
velvollisuutta asia koskee. Julkisissa hankinnoissa asianosaisiksi kat-
sotaan kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat.

Julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ovat 
julkisia, jos laissa ei erikseen toisin säädetä. Tarjoajan on ilmoitettava 
hankintayksikölle, mikäli tarjoukseen sisältyy tarjoajan liike- tai ammatti-
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salaisuus. Ilmoituksen johdosta hankintayksikkö arvioi, onko kyseessä 
sellainen seikka, joka on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 mo-
mentin 20 kohdan perusteella. Pelkkä kokonaishinta ei kuitenkaan ole 
tällainen liike- tai ammattisalaisuus ja jää salassapitovelvoitteen ulko-
puolelle julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisesti. 

Oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Hertta Keisala, lakimies, puhelin: 310 15036

hertta.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 9.11.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupungin taidemu-
seo Taidemuseon johtaja 01.11.2017 § 25
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§ 22
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta juoksuportai-
den saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kunto-
portaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kunto-
portaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kanna-
tettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin 
kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portai-
den ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.

Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kau-
punkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kun-
toportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella 
ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä. 

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. 

Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti 
suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa 
on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aika-
na. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta 
portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin 
alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portai-
den valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.

Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut 
useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaares-
sa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikak-
si Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaa-
rentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue 
on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue 
on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikä-
li portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huo-
mioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville Aloite Kvsto 08112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 23.2.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Ja-
lovaaran ja 16 muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, 
jossa Helsingin kaupunki tekisi selvityksen mahdollisuudesta rakentaa 
juoksuportaat Vuosaaren täyttömäelle sekä mikäli hanke todetaan koh-
tuullisin kustannuksin toteutettavaksi kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin 
portaiden rakentamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville Aloite Kvsto 08112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
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 antoi 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.

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.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
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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

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

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

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 6
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§ 24
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
maa-alueen vuokraamiseksi Kulosaarenkentän alueelta Kulosaaren 
jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin

HEL 2017-012804 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustetta-
van yhtiön nimiin Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) 
sijaitsevan Kulosaarenkentän karttaliitteeseen merkityn noin 7 188 m²:n 
suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-409-00001-0976).

Vuokra-alueeseen sisältyy 2 824 m²:n alue, jonka ylläpito on vuokralai-
sen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toi-
mintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 
4 364 m²:n pohjalta. 

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhem-
min päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 4 204,71 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 
218,20 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä li-
säehtoja. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vuokrahakemus_Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry
2 Hankesuunnitelma, yleiskuvaus 26.11.2017
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Asemakaava
5 Hallituksen pöytäkirja_Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 209 ry
6 PRH rekisteriote
7 Kulosaaren yhteiskoulu_suositus
8 Brandö gymnasium_suositus
9 Brandö Lågstadieskola_suositus
10 Kulosaarenkenttä_kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto (nyk. liikuntapalvelukokonaisuus) toteutti liikuntalauta-
kunnan (21.6.2011, 150 §) hyväksymien seurojen kanssa toteutettavien 
hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevia peri-
aatteita, joiden mukaan seurojen kanssa on pyritty toteuttamaan vuosit-
tain kaksi yhteistoimintakenttää. Liikuntapalvelukokonaisuudessa on 
katsottu edulliseksi jatkaa tältä osin seurojen kanssa ko. hankkeita. 
Vuonna 2016 ei toteutettu yhtään yhteistoimintakenttää ja vuonna 2017 
hankkeita oli kolme. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista vii-
me vuosina noin 15 milj. eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemi-
seen on avustettavan kohteen joko maa-alueen omistaminen tai 15vuo-
den vuokrasopimus. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivalta ulot-
tuu 10 vuoden vuokrasopimusten tekemiseen. Kyseisen hankkeen to-
teuttamisen yhtenä merkittävänä edellytyksenä on valtionapu. Vastaa-
vanlaiset hankkeet ovat saaneet keskimäärin 15–20 % valtionavustusta 
hankkeiden kokonaiskustannuksista. 

Liikuntapalvelukokonaisuus (ent. liikuntavirasto)  ja Suomen Palloliiton 
Helsingin piirin olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta järjes-
telmällisesti yhteistoimin kehittäneet niitä toimenpiteitä millä seurojen ja 
liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja 
luoneet kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehank-
keessaan.

Seurojen kanssa käydään aiemmin hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden 
mukaan keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmis-
tellaan yhdessä siihen pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. 
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Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-
alueen vuokraushakemuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. 

Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry on hakemuksessaan 
(26.11.2017) perustettavan yhtiön nimissä esittänyt halukkuutensa 
vuokrata Kulosaarenkentällä sijaitsevan hiekkapintaisen kenttäalueen, 
osoitteessa Ståhlberginkuja 4, Helsinki, liikuntatoimintaa varten viiden-
toista vuoden vuokra-ajalle alkaen 1.4.2018. Alueelle on tarkoitus to-
teuttaa tekonurmikenttä ja kuntoilualue vastaamaan jalkapallonharras-
tajien ja lähikoulujen tarpeita. Kenttää ei tulla jäädyttämään talvikaudel-
la, joten kenttä tulee olemaan ao. käytössä ympäri vuoden.  

Liikuntapaikkapalvelujen edustajat ovat käyneet neuvottelujaa vuok-
rauksesta Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n edustajien 
kanssa. Seuran yhtenä tavoitteena on tarjota lähiseudun lapsille mata-
lan kynnyksen jalkapalloa yli kielirajojen. Seuran toimintaa on rajoitta-
nut asianmukaisen harjoitteluympäristön puute. 

Hankkeessa seura toteuttaa Kulosaarenkentälle jalkapallotekonurmen 
lisäksi kuntoilualueen. Kenttäalue eri toimintoineen uskotaan palvele-
van oman seuran sekä muiden lähialueen seurojen ja koulujen lisäksi 
alueen päiväkoteja sekä alueen asukkaita liikunnallisissa tarkoituksis-
sa.  Kalasataman uusi asuinalue kasvattaa entisestään lähialueen asu-
kasmäärää, joten alueen liikuntaa harrastavien määrän uskotaan sen 
myötä lisääntyvän.

Asemakaava

Alueella on voimassa 10.2.1989 lainvoiman saanut asemakaava nro 
9462, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). 

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3142-1) vuoden 2043 loppuun 
asti. Alueen kokonaispinta-ala on 9 525 m². Alue on liikuntapaikkapal-
veluiden hallinnassa. 

Vuokra-alue ja vuokramäärittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 7 188 m². Vuokra-alu-
eeseen sisältyy 2 824 m²:n kokoinen alue, jonka ylläpito esitetään hoi-
dettavaksi vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voida käyttää vuokrasopi-
muksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra esitetään perittäväksi vain 
varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 4 364 m²:n pohjalta.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden  vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Kenttäalueen ja pysäköintialu-
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een vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan 
pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 
euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pis-
teluku 1927) on 19,27 euroa/ neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen 
pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra: 
4 364 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,27 = 4 204,71 €/ vuosi.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista tehdä  esitetyk-
si 15 vuoden ajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin 
päättämin ajoin.

Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry tulee kustannuksellaan vas-
taamaan kentän rakentamisesta ja ylläpidosta. 

Maa-alueen vuokrauksesta laaditaan vuokrasopimus, johon on sovittu 
kirjattavaksi ehto, jossa taataan koululaisten maksuton käyttö arkipäivi-
sin klo 9–16 välisenä aikana.  Vuokrasopimus ehtoineen tullaan esittä-
mään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kaupunginhallituksen käsit-
telyn jälkeen. 

Esitetty alue on ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn 
tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä 
hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus_Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry
2 Hankesuunnitelma, yleiskuvaus 26.11.2017
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Asemakaava
5 Hallituksen pöytäkirja_Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 209 ry
6 PRH rekisteriote
7 Kulosaaren yhteiskoulu_suositus
8 Brandö gymnasium_suositus
9 Brandö Lågstadieskola_suositus
10 Kulosaarenkenttä_kartta

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 25
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön 
nimissä laaditusta Kulosaarenkentän tekonurmihanketta koskevas-
ta lainahakemuksesta

HEL 2017-012810 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustetta-
van yhtiön nimissä laaditusta lainahakemuksesta, joka koskee Kulo-
saarenkentälle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 65 
178,00 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Kulo-
saaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimissä 
kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osara-
hoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi perustetta-
valle yhtiölle vuokrattavalle Kulosaarenkentän alueella sijaitsevalle 
maa-alueelle. 

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on 
ollut ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. 
Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin kaupungin 
puolelta vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei 
ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana 
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista kaupungin edun mukaisena. Kulosaaren Jalkapalloseura 
Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön nimissä esittämä hanke täydentää 
kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan han-
ke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin oma ra-
kentamistarvetta alueella. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kesken on valmisteltavana kyseisestä alueesta 15 vuoden vuokra-
sopimus. 

Kulosaaren jalkapalloseura Kulps ry hakee perustettavan yhtiön nimis-
sä kokonaiskustannuksiltaan 236 802,00 euron (alv. 0 %) hankkeelle 
rahoitussuunnitelman mukaista 65 178,52 euron lainaa Helsingin kau-
pungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan  
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omilla varoilla 143 600,00 euroa ja valtion avustuksella 28 023,48 eu-
roa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeis-
sa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustan-
nuksista. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry
2 Yleiskuvaus hankkeesta 26.11.2017
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Kustannuslaskelma
5 Rahoitussuunnitelma
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Hallituksen kokouksen pöytäkirja_Kulosaaren Jalkapalloseura KulPs 

2009 ry
8 Tasekirja ja tilinpäätös 2016
9 PRH rekisteriote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry esittää perustettavan yhtiön 
nimissä Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupun-
gin 65 178,52 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoista Kulosaarenkentän alueelle rakennettavan tekonur-
mipintaisen jalkapallokenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kau-
punginhallitus. 

Liikuntalautakunta on hyväksynyt (21.6.2011, 150 §) omalta osaltaan 
seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa  sekä hake-
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musten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa 
pyritään toteuttamaan vuosittain kaksi yhteistoimintakenttää. 

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosudenvalio-
kunnan edustajat ovat tältä pohjalta kehittäneet yhdessä toimintaperi-
aatteet, joilla  seurojen ja liikuntapalvelukokonaisuuden yhteisiä jalka-
pallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luonut ne kriteerit, joita seuro-
jen tulee noudattaa omissa olosuhdehankkeissaan. 

Kulosaarenkentällä sijaitsevan maa-alueen vuokraus on esillä tässä sa-
massa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 16.1.2018, 
jossa lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden maa-alueen 
vuokraukseen esityksen mukaisesti. Vuokrasopimus olisi voimassa 
31.12.2033 saakka. 

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
236 802,00 euroa (alv. 0 %). Kaupunginlainan lisäksi hanketta on suun-
niteltu rahoitettavan omilla varoilla 143 600,00 euroa ja valtion avustuk-
sella 28 023,48 euroa. 

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3142-1) vuoden 2043 loppuun 
asti. Alue on liikuntapaikat -palvelun hallinnassa. 

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston  sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä 
myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen 
perusteltu hankekokonaisuus. 

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteutumismah-
dollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Kyseessä on alueelli-
sen jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä hanke, joka toteutues-
saan hyödyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus_Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry
2 Yleiskuvaus hankkeesta 26.11.2017
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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4 Kustannuslaskelma
5 Rahoitussuunnitelma
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Hallituksen kokouksen pöytäkirja_Kulosaaren Jalkapalloseura KulPs 

2009 ry
8 Tasekirja ja tilinpäätös 2016
9 PRH rekisteriote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 49 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

30.01.2018

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ja 25 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 21 §.

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

Niilo Akseli Markunpoika Toivo-
nen

Simon Granroth

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.02.2018.


