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Läsnä

Jäsenet

Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura saapui 16:18, poissa: 45§
Gebhard, Elisa varajäsen
Köngäs, Otto varajäsen
Meros, Päivi varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö

vs. liikuntajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Merisalo, Tiina museonjohtaja

poistui 16:55, poissa: 50§, 51§, 52§, 
53§, 54§, 55§, 56§

Puheenjohtaja

Arja Karhuvaara 45-56 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
45-46 §
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Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
47 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
48-50 §

Petteri Huurre vs. liikuntajohtaja
51-55 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
56 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
45-56 §
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§ Asia

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

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

47 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018 (koulujen liikuntasa-
lien ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta)

48 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen ja museoiden valtionra-
hoituksen uudistamisesta

49 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Lotta Svärd -patsaan 
hankkimiseksi Helsinkiin

50 Asia/6 Tapiola Big Band ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön avustus-
päätökseen 18.12.2017, § 3

51 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloitteesta Kannelmäen hiekkaken-
tän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

52 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pekka Puskan aloitteesta Laajasuon liikuntapuiston olosuh-
teiden kohentamiseksi liikuntapaikan käyttäjien näkökulmasta

53 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle pit-
käaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Lindgre`n Venetelak-
ka Oy:n kanssa

54 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vih-
reä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusi-
miseksi

55 Asia/11 Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu Oy:n 
kanssa

56 Asia/12 Puistolan alueen avoimen ja ryhmätoiminnan hankintaa koskevan op-
tiokauden käyttäminen
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§ 45
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 Terhi Peltokorpi 
ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Elisa Gebhard ja Heimo 
Laaksonen.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajiksi Laura Varjokarin sijasta Heimo Laaksosen 
ja Niilo Toivosen sijasta Elisa Gebhardin.

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 Terhi Peltokor-
pi ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Laura Varjokari ja Niilo 
Toivonen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

1.2. 2018, 3 §
Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuoroista perittävät 
maksut, muutos hinnastossa 1.1.2018 lukien.

7.2.2018, 4 §
Taidelahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle ja kokoel-
man perustaminen

9.2.2018, 5 §
Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman Yia, Key Ac-
tion 1- Youth Mobility-ohjelmaosiosta.

Hallintojohtaja

9.2.2018, 3 §
Valtionavustuksen hakeminen Tänään kotona -hankkeelle

9.2.2018, 4 §
Palvelumuotoilupalvelujen hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

13.2.2018, 7 §
Taidemuseon taidehankinta, Galerie Anhavalta

13.2.2018, 8 §
HAM taidemuseon Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipisteen 
prosenttirahahanke valmistumispäätös (Merenmies)

13.2.2018, 9 §
Taidemuseon prosenttirahataidehankinta, Kalasataman Verkkosaari, 
luonnoksen tilaus

Kaupunginmuseo, museonjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 3 (48)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
27.02.2018

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
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

6.2.2018, 3 §
Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupungin-
museon päälliköille

Kaupungin kirjasto

30.1.2018, 5 §
E-Press-verkkopalvelun tilaaminen LM Tietopalvelu Oy:ltä

30.1.2018, 6 §
HS Aikakone-verkkopalvelun hankinta M-Brain Insight Oy:ltä

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

1.2.2018, 2 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, delegoidut, 1. jako

Yleiset kulttuuripalvelu, Alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö

15.2.2018, 2 §
Digiprojektorin hankkiminen kulttuurikeskus Caisaan

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

26.1.2018, 5 §
Tapanilan urheilukentällä sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen 
siirto Malmin Palloseura ry:ltä Mosan Wembley Oy:n nimiin.

13.2.2018, 6 §
Vahingonkorvaushakemus koskien As. Oy Puistolantie 4 kiinteistölle ai-
heutuneita vahinkoja

13.2.2018, 7 §
Vaatimus kevyenliikenteenväylällä tapahtuneen vahingon korvaaminen

Liikuntapaikkapäällikkö

31.1.2018, 2 §
Maunulan liikuntahallissa sijaitsevan huoneen vuokraaminen Poliisien 
Ampumaseura ry:lle

2.2.2018, 3 §
Töölön kisahallin pohjakerroksen tilojen vuokraaminen sosiaali- ja ter-
veystoimialalle

15.2.2018, 4 §
Toimitilan vuokraaminen Töölön kisahallista HealthBoxille
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15.2.2018, 5 §
Tilojen vuokraaminen Posti Kiinteistöt Oy:lle Töölön kisahallista

15.2.2018, 6 §
Mainostilojen vuokraaminen Pirkkolan palloiluhallista

Ulkoilupalvelupäällikkö

6.2.2018 6 §
Paloheinän ulkoilualueella sijaitsevan ulkoilumajakiinteistön ylläpidosta 
ja kahviotoiminnasta oheistoimintoineen tehdyn vuokrasopimuksen siir-
to Kiska Companyn nimistä Kiska Co Oy:n nimiin.

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

30.1.2018, 7 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

30.1.2018, 8 §
Helsingin Sosiaalidemokraattinen Nuorisopiiri ry:n kuljetusavustushake-
mus

12.2.2018, 9 §
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kuljetusavustushakemus

12.2.2018, 10 §
Mindspray-ryhmän projektiavustushakemus

15.2.2018, 11 §
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkoston projektiavustushakemus

Kulttuurijaosto

6.2.2018, § 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

6.2.2018, § 6
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 2. jako

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 47
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018 (koulujen liikunta-
salien ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta)

HEL 2017-013160 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan hinnaston koskien koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-
ajankäyttöä 1.5.–31.12.2018 seuraavasti:

 alle 400 m²  
 arkipäivä

yli 400 m²  
  arkipäivä

alle 400 m²   
 viikonloppu

yli 400 m²   
  viikonloppu

iltavalvonta 29,37€/h 35,55€/h 44,33€/h 53,23€/h
omavalvonta 18,70€/h 25,07€/h 18,70€/h 25,07€/h

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

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

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 22.8.2017, § 17 kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 liitteineen. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan voimassaolevien maksujen ja hinnastojen pe-
rustana ovat aiempien virastojen lauta- ja johtokuntien tekemät päätök-
set hinnastoista ja maksuista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvisti vuoden 2018 kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan hinnastot ja maksut 12.12.2017, § 88. Tässä ko-
kouksessa vahvistettiin liikunnan hinnasto, mutta ei koulujen liikuntasa-
lien ilta- ja vapaa-ajankäytön hintoja, jotka liikuntalautakunta oli vahvis-
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tanut 30.4.2018 saakka (9.2.2017, § 44). Toimialajohtaja teki muutok-
sen hinnastoon omavalvontakoulujen viikonloppuhintoja koskien 
(1.2.2018, § 3), koska omavalvontakoulujen korkeammalle hinnoittelul-
le viikonloppuisin ei nähty perusteita.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

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

ari.tirri(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Toimialajohtajan päätös 1.2.2018, §3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 88
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§ 48
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen ja museoiden val-
tionrahoituksen uudistamisesta

HEL 2018-001379 T 02 05 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi esittävän taiteen ja museoiden 
valtionrahoituksen uudistamisesta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ehdotusta yleisesti ottaen ter-
vetulleena ja onnistuneena. Se selkiyttää sekä esittävän taiteen ja mu-
seoiden yhteiskunnallista roolia että niiden rahoitusmalleja.

Lautakunnan mielestä ehdotus esittävän taiteen valtionrahoituksen uu-
distamiseksi on pääosin onnistunut. Vapaan kentän toimijoiden sekä 
tuotantotalojen ja muiden alustatyyppisten toimijoiden nykyistä parempi 
huomioon ottaminen on merkittävä edistysaskel. Jää kuitenkin myö-
hemmin arvioitavaksi, ovatko esitetyt toimet riittävä tuki määrältään ja 
merkitykseltään kasvavalle kentälle kun samaan aikaan edellytetään 
että muutos on kustannusneutraali. Museolinjauksissa lautakunta nä-
kee esityksessä pääosin hyvää, mutta haluaa kiinnittää huomiota Uu-
denmaan erityispiirteisiin. Tässä maakunnassa uudis- ja korjausraken-
taminen ja muu kulttuuriympäristön muuttaminen on monimuotoista ja 
määrältään suurta, mikä heijastuu suoraan kulttuuriympäristötehtävän 
alueellisen vastuumuseon tehtäväkenttään.

Ehdotuksessa painotetaan taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden kasvua 
yhteiskunnan monilla osa-alueilla innovoinnista hyvinvoinnin ylläpitämi-
seen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa painokkaasti, että val-
tion kokonaisrahoituksen lisääminen koko kentälle on olennainen ehto 
taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden kasvulle. Ehdotettujen uudistusten 
toteuttaminen ilman lisärahoitusta tuottaa vain niukkuuden jakamista 
uudessa asetelmassa, jossa häviäjiä ovat ehdotuksessa periaatteelli-
sella tasolla korostetut reuna-alueet. Ilman uutta rahaa todennäköisyys 
nykyisenkaltaisen tilanteen jatkumiselle on suuri.

Yksityiskohtaiset näkemykset esityksistä niiltä osin, kuin lautakunnalla on komment-
teja tehtyyn ehdotukseen:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä ehdotus esittävän taiteen 
edistämislain soveltamisalan laajentamiseksi kattamaan kaikki esittä-
vän taiteen muodot kuten sirkus- ja performanssitaiteen (1§) on erittäin 
tarpeellinen. Esitykset lain tavoitteeksi (2§), valtionosuuden tavoitteeksi 
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(3§) sekä sen saamisen edellytyksiksi (4§) ovat kannatettavia. Lauta-
kunta arvioi valtionosuuden muuttamisen määräaikaiseksi (5§) elävöit-
tävän esittävän taiteen kenttää merkittävästi. Ehdotukset edellytyksiksi 
sekä kuusivuotisen että kolmevuotisen valtionosuuden myöntämiselle 
ovat toimivia.  Kaikkein pitkäjänteisimmän esittävän taiteen, lähinnä 
sinfoniaorkesterien piirissä kuusi vuotta on tosin melko lyhyt aika ohjel-
mistosuunnittelun ja taiteellisen tason kehittämisen näkökulmasta. 

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta annetun 
lain muuttamisesta ehdotetaan (5§), että esittävän taiteen 6- ja 3-vuoti-
nen valtionosuus määräytyy jatkossakin henkilötyövuosien perusteella. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota uudentyyppisiin 
tuotantotalo- ja alustatoimijoihin, joiden oma henkilökunta ei välttämättä 
täytä valtionosuuden ehtona olevaa viiden henkilötyövuoden vähim-
mäismäärää. Dokumenteista ei käy ilmi, voivatko ne laskea omiin hen-
kilötyövuosiinsa myös tuottamiensa freelancer- ja muiden esitysten työ-
määrän. Esim. sirkus- ja tanssialalla monet toimijat ovat luonteeltaan 
alustoja ja/tai tuottajia pienine henkilötyövuosineen. Ne ovat tärkeitä te-
kijöitä kulttuurin kentällä ja rakentavat siltaa vapaalle kentälle tarjoa-
malla niille esiintymismahdollisuuksia. Tällaisten toimijoiden rahoitus 
voisi esityksen mukaan perustua harkinnanvaraisille 1- ja 3-vuotisille 
toiminta-avustuksille. Myös kertaluonteiset 5-vuotiset kehittämisavus-
tukset olisivat niiden ulottuvilla. Uudentyyppisten toimijoiden asema pa-
ranisi mutta ne jäisivät kuitenkin edelleen vakiintuneita instituutioita hei-
kompaan asemaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että 
esitykseenkin kirjattua uudistuksen vaikutusten seurantaa sovelletaan 
aktiivisesti erityisesti tältä osin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa kahta lisäystä rahoituslain 
35a§:ssä esitettyihin painotusten perusteisiin, jotka määritellään tar-
kemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa esittävän taiteen 
edistämiseksi. Lisäysehdotukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 
kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisia. Painotusperusteiden koh-
taan 4 ehdotetaan kirjattavaksi kohderyhmäksi lasten lisäksi nuoret ja 
kohtaan 5 kielellisten lisäksi kulttuurisille vähemmistöille kohdistuva esi-
tystoiminta. 

Lisäksi lautakunta esittää, että esittävän taiteen valtionosuuden lasken-
taperusteista annettavan asetuksen yksikköhintojen painokertoiminen 
yleistaso nostetaan esitettyä (1,10–1,38) korkeammaksi. Myös tällä toi-
menpiteellä voidaan vapaata kenttää tukea kohdennetusti kulttuuripo-
liittiseen harkintaan perustuen.

Lakiesityksessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta (35a§) ehdotetaan, että Svenska Teaternille määritel-
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lään jatkossakin erityisasema. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kan-
nattaa esitystä ruotsinkielisen kulttuurin turvaamiseksi. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen perustuisi sekä mu-
seolain muutoksille että valtionosuuslain muuttamiselle. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta kannattaa museolain uudistamiseksi esitettyjä ta-
voitteita (1§), museotoiminnan tarkoitusta (2§) sekä ammatillisen mu-
seotoiminnan määrittelyä (3§). Myös valtionosuuden tavoite (4§) sekä 
sen saamisen edellytykset (5§) vastaavat lautakunnan arvion mukaan 
ammatillisen museotoiminnan tarpeita.   

Nykyiset maakunta- ja aluetaidemuseot korvattaisiin ehdotuksen mu-
kaan alueellisilla vastuumuseoilla (7-8§). Ehdotuksessa määritellään 
kolme eri tehtävää, joita kutakin voisi hoitaa jokaisessa maakunnassa 
vain yksi museo, eikä sitä siis voitaisi jakaa useammalle museolle. Ny-
kyisellään Uudellamaalla on yhteensä neljä alueellisia tehtäviä hoitavaa 
museota. Näistä Helsingin kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona 
ja Helsingin taidemuseo HAM aluetaidemuseona. Kaksi muuta maa-
kuntamuseota ovat Västra Nylands landskapsmuseum Raaseporissa ja 
Itä-Uudenmaan maakuntamuseona toimiva Porvoon museo. Näiden li-
säksi Espoon ja Vantaan kaupungeilla on erillissopimukset Museoviras-
ton kanssa kulttuuriympäristötehtävän hoitamisesta omilla alueillaan. 
Maakuntamuseoista poiketen ne eivät nykyisellään saa tehtävän hoi-
dosta erilliskorvausta.

Alueellisen vastuumuseon tehtäväalueet olisivat jatkossa 1) alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävä, 2) kulttuuriympäristötehtävä ja 3) 
alueellinen taidemuseotehtävä.  Ehdotuksen perusteluiden mukaan 
vastuumuseo voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä alueen muiden museoi-
den kanssa tai hankkia asiantuntemusta ostopalveluna, jolloin tehtä-
vien ja kustannusten jaosta sovittaisiin toimijoiden kesken.      

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että erityisesti ehdotetun kult-
tuuriympäristötehtävän hoito poikkeaa Uudellamaalla muista maakun-
nista. Uudis- ja korjausrakentaminen sekä muu kulttuuriympäristön 
muuttaminen esim. liikennereittien rakentamisen takia on maakunnas-
sa jo nykyisellään erittäin vilkasta ja tulevaisuudessa laajenee edelleen. 
Tähän asti kulttuuriympäristötehtävää on hoitanut Uudellamaalla viisi 
(3+2) museota. Kulttuurihistoriallisen tehtävän monipuolisuuden ja laa-
juuden huomioon ottaen tulisi jatkossakin olla mahdollista jakaa tehtävä 
ainakin Uudellamaalla useamman museon kesken, jotta palvelujen alu-
eellinen saatavuus lakiesityksen mukaisesti turvataan. Olennaista on 
myös kustannusten ja vastaavasti valtionosuuden suhteuttaminen in-
tensiivisen kasvualueen suureen työmäärään. Espoon ja Vantaan eril-
lisjärjestelyjen tulevaisuus rahoitusmalleineen tulee selvittää ennen 
kulttuuriympäristötehtävän antamista millekään uusmaalaiselle museol-
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le. Myös muiden vastuutehtävien, aluetaidemuseotehtävän ja museo-
toiminnan edistämistehtävän toimintaympäristö on Uudellamaalla ison, 
koulutetun väestöpohjan ja isojen kaupunkikuntien sekä monien valtiol-
listen toimijoiden takia moniulotteisempi kuin muissa maakunnissa.

Lautakunta esittää, että asian kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen kult-
tuurijohtaja täyttää lausuntolomakekyselyn osoitteessa lausuntopalve-
lu.fi.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo 
tässä kokouksessa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM, lausuntopyyntö, esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistaminen

2 Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista koskeva 
muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuri-
ministeriön esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudista-
miseksi. Käsittelyaikataulun takia lautakunnan tulee antaa asiasta lau-
sunto kokouksessaan 27.2.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotus museoi-
den, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestel-
män uudistamiseksi valmistui 31.12.2017. Työryhmä analysoi teatteri-, 
tanssi- ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden 
tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä valmisteli ehdotuksen 
em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi. Rahoitusjärjestel-
mässä tulisi ottaa huomioon toimijakentän ja yhteiskunnan muutokset 
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ja tulevaisuuden haasteet, sen tulisi tukea laadukasta ja vaikuttavaa 
toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Tärkeää oli huomioida taide- ja 
kulttuuripalveluiden alueellisen saatavuuden turvaaminen ja valtiono-
suuden ulkopuolisen ammattilaiskentän toiminta. Lisäksi työryhmän tuli 
ottaa työssään huomioon muutokset toimintaympäristössä kaikilla ta-
soilla sekä taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan myönteiset vaikutuk-
set mm. luovuuteen ja hyvinvointiin sekä kasvuun ja työllisyyteen. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan taide- ja kulttuurilaitosten rahoitus pe-
rustuisi laskennalliseen valtionosuuteen ja sitä täydentäviin harkinnan-
varaisiin rahoitusmuotoihin.  Valtionosuuden laskenta perustuisi yksik-
köhintaan ja henkilötyövuosien määrään. Laskennasta säädettäisiin uu-
distetussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009). Teat-
teri- ja orkesterilaki (730/1992) korvattaisiin esittävän taiteen edistämi-
sestä annettavalla lailla. Museolaki (729/1992) uudistettaisiin kokonai-
suudessaan.

Esittävän taiteen edistämisestä annettava laki kattaisi kaikki esittävän 
taiteen muodot. Valtionosuuskelpoisuus muuttuisi kolme- tai kuusivuoti-
seksi. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotisiin 
suunnitelmiin. Esittävälle taiteelle tulisi yksi yhteinen yksikköhinta. Yk-
sikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla ker-
toimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtiono-
suusprosentti olisi 39. Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kri-
teereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta-avustuksia 
myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina sekä viisivuotisina kehit-
tämisavustuksina. Avustusehdot vaihtelisivat avustustyypin mukaan. 
Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja -alustoil-
le. Jos toimija ei täytä toiminta-avustuksen saamisen edellytyksiä, sille 
voitaisiin myöntää kertaluontoinen erityisavustus. 

Museoiden valtionosuus muodostuisi ns. perusrahoituksesta sekä teh-
täväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuu-
museoille.  Vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaide-
museojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. 
Vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädettäisiin lailla ja ne 
neuvottelisivat toiminnastaan Museoviraston kanssa kolmivuosittain. 
Perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi 37, ja sen laskenta perus-
tuisi toteutuneisiin kustannuksiin, yksikköhintoihin ja henkilötyövuosiin. 
Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisen osan valtionosuuspro-
sentti olisi 85, ja se koskisi vain sitä museon henkilöstöä, joka osallis-
tuu alueellisten tehtävien hoitoon. Rahoituksen myöntäminen perustuisi 
kaikilla museoilla kolmivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. Valtionosuu-
den lisäksi museoille voitaisiin myöntää harkinnanvaraisia hankeavus-
tuksia.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö ja työryhmän muistio ko-
konaisuudessaan ovat liitteenä.

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM, lausuntopyyntö, esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistaminen

2 Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista koskeva 
muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Lotta Svärd -pat-
saan hankkimiseksi Helsinkiin

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina 
Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi 
Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta 
Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kun-
nioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumas-
sa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoi-
tuspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.  

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -ai-
heinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoi-
tettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä 
vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä 
patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsin-
gissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Jär-
jestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta 
Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yh-
teistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa. 

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei 
tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuis-
tomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten 
ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten 
muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän ta-
kia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -jär-
jestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suo-
mea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin 
lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitou-
tumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemu-
seon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myöntei-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 15 (48)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
27.02.2018

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
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

nen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lau-
suntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen. 

Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemu-
seo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja so-
pia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoite-
tun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi 
eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valais-
taan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lauta-
kunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön 
piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muisto-
merkin saamisen kaupunkiin.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meri Otto Aloite Kvsto 17012018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina 
Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi 
Helsinkiin.

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumas-
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sa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoi-
tuspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.  

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -ai-
heinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoi-
tettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä 
vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä 
patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsin-
gissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Jär-
jestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta 
Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yh-
teistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa. 

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei 
tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuis-
tomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten 
ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten 
muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän ta-
kia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -jär-
jestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suo-
mea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin 
lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitou-
tumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemu-
seon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myöntei-
nen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lau-
suntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen. 

Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemu-
seo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja so-
pia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoite-
tun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi 
eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valais-
taan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Me-
ren ja 16:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään että 
Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja 
sille soveltuvan sijoituspaikan osoittamiseksi, ja että tarvittaessa kau-
punki tekee yhteistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan 
kanssa tavoitteen toteuttamiseksi. Valtuustoaloite kokonaisuudessaan 
on liitteenä.
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Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Meri Otto Aloite Kvsto 17012018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
Tapiola Big Band ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön avus-
tuspäätökseen 18.12.2017, § 3

HEL 2017-013258 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Tapiola Big Band ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kumppanuuspäällikön päätöstä 
18.12.2017, § 3 (Taide- ja kulttuuriavustukset, delegoitujen avustusten 
2. jako vuonna 2017).

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus TBB ry
2 Oikaisuvaatimus TBB ry Liite 1 Ote yhdistysrekisteristä

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

Tapiola Big Band ry:n on saanut kumppanuuspäällikön tekemän kieltei-
sen päätöksen avustushakemukseensa 18.12.2017, § 3 (Taide- ja kult-
tuuriavustukset, delegoitujen avustusten 2. jako vuonna 2017). Kielteis-
tä päätöstä perusteltiin sillä, että yhdistys on rekisteröity Espoossa, 
vaikka se ilmoittaa hakemuksessaan olevansa helsinkiläinen yhdistys. 
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Lisäksi päätöksessä ilmoitettiin, että yhdistyksen toiminta on aikuisten 
harrastustoimintaa, jota ei pääsääntöisesti tueta avustuksin. Oikaisu-
vaatimuksessaan yhdistys toteaa olevansa hakemuksessa ilmoittamal-
laan tavalla helsinkiläinen. Tueksi väitteelleen yhdistys esittää yhdistys-
rekisteriotteen, josta tämä käy ilmi.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaises-
sa määräajassa. 

Avustushakemukset arvioidaan kunkin hakukierroksen anomuksen ja 
sen liitteiden mukaisesti. Tapiola Big Band ry jätti oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevan hakemuksensa 3.11.2017, jolloin yhdistyksen koti-
paikka oli Espoo. Avustushakemus otettiin käsittelyyn 7.11.2017, jolloin 
yhdistyksen kotipaikkatiedot on tarkastettiin yhdistysrekisteristä. Tämän 
jälkeen yhdistys on jättänyt ilmoituksen kotipaikan siirrosta Helsinkiin 
Patentti- ja rekisterihallitukselle 16.11.2017 eli hakemuksen käsittelyn 
jälkeen. 

Helsingin taide- ja kulttuuriavustuksin ei tueta muiden kuntien alueelle 
rekisteröityjen yhdistysten pysyväisluonteista toimintaa. Hakemukset 
arvioidaan hakukierrosten sulkeuduttua hakutilanteen kirjallisiin asiakir-
joihin perustuen. 

Edelliseen perustuen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus TBB ry
2 Oikaisuvaatimus TBB ry Liite 1 Ote yhdistysrekisteristä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalve-
lut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 18.12.2017 § 3
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§ 51
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloitteesta Kannelmäen hiekka-
kentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikym-
menten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensim-
mäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun 
puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonur-
mipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähilii-
kuntapaikka viime vuonna. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolo-
suhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanter-
veysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä 
kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöai-
kaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että 
kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäi-
si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. 
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa 
kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investoin-
teihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennet-
taisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muutta-
miseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva teko-
nurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. 

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kau-
punkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen inves-
tointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen li-
säksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallo-
hallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta 
joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimi-
seen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
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Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Juhani Strandénin ja 25:n 
muun valtuutetun valtuustoaloitteesta Kannelmäen hiekkakentän muut-
tamiseksi tekonurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin sa-
manlaiset harjoitteluolosuhteet jalkapalloilun osalta kuin pienemmissä-
kin kaupunginosissa, joille on jo toteutettu tekonurmikenttiä. Aloite on 
kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pekka Puskan aloitteesta Laajasuon liikuntapuiston olo-
suhteiden kohentamiseksi liikuntapaikan käyttäjien näkökulmasta

HEL 2017-013026 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Laajasuon liikuntapuisto on Pohjois-Haagassa sijaitseva monipuolinen, 
kaikkia ikäryhmiä aktivoiva ympyrän muotoon suunniteltu liikunta-alue. 
Liikuntapuisto valmistui vaiheittain projektin käynnistyttyä helmikuussa 
2010, tekonurmen alue sai keväällä 2013 ja työ saatiin päätökseen 
syyskuussa 2014 kun puiston lähiliikuntapaikka valmistui.

Liikuntapuistossa on kaksi tekonurmellista jalkapallokenttää, monitoimi-
kenttä, kuulantyöntörinki, vapaa palloilualue, monitoimiareena, kuntolai-
te- ja parkour-alue, pöytätennispöytä, juoksusuora ja pituushyppypaik-
ka sekä lasten lähiliikuntapaikka. Puiston tekonurmikenttä jäädytetään 
talvisin luistelijoita varten.

Arkipäivisin lasten tekniikkarata-alue, niin sanottu parkour-puisto palve-
lee päiväkotilasten ulkoilualueena, sillä se tarjoaa riittävän ison tilan va-
paalle leikille. Varsinaiset liikuntavälineet on sommiteltu tiiviiksi rykel-
mäksi, joka muodostaa selkeän kuntopiirin. Matalan aidan rajaaman 
alueen ulkopuolella on lisäksi ulkokuntoilulaitteita aikuisille.

Liikuntapuiston kentillä on vilkasta jalkapallon harjoitustoimintaa, otte-
luita kentillä ei pelata. Puiston kävijämäärät ovat noin 60 000 käyttäjää 
vuosittain, joista merkittävä osa on läheisten päiväkoti Laajasuon lapsia 
ja Alppilan lukion opiskelijoita. Heidän käytössään ovat luonnollisesti 
päivisin koulun ja päiväkodin tilat. 

Liikuntapuistoa koskeva asemakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 
24.5.2002, mahdollistaa huoltorakennuksen rakentamisen liikuntapuis-
ton itäosaan. Liikuntatoimella ei kuitenkaan ole ollut resursseja toteut-
taa tätä rakennusta eikä liikuntatoimi ole pitänyt tarpeellisena esittää 
sille rahoitusta lähivuosien erittäin tiukkaan rakentamisohjelmaan, joh-
tuen paljolti liikuntapuiston luonteesta harjoitus- ja lähiliikuntapaikkana. 
Puiston käyttäjiltä on saatu jonkin verran asiakaspalautetta, jossa toivo-
taan pukeutumis- ja varsinkin wc-tiloja alueelle. Tähän palautteeseen 
on reagoitu vuokraamalla kahdesti siirrettävä käymälä liikuntapuiston 
asiakkaiden käyttöön, mutta molemmat vuokraukset ovat päättyneet 
käymälöiden tuhopolttoihin.
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Liikuntapalvelut pyrkii edelleen parantamaan puiston käyttäjien olosuh-
teita myös pukeutumis- ja wc- tilat huomioiden selvittämällä eri vaih-
toehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Näitä vaihtoehtoja voisivat olla yh-
teistyö alueen koulun tai päiväkodin kanssa tai city-wc:n ja pukeutumis-
katoksen sijoittaminen liikuntapuistoon.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puska Pekka Aloite Kvsto 29112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pekka 
Puskan aloitteesta Pohjois-Haagassa sijaitsevan Laajasuon liikunta-
puiston liikuntaa tukevien olosuhteiden parantamiseksi, sillä liikuntapai-
kan yhteydessä ei ole pukuhuone- eikä wc-tiloja. Aloitteessa pyydetään 
kaupunkia löytämään tilanteen parantamiseksi mahdollisimman pian 
jonkinlainen ratkaisu. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puska Pekka Aloite Kvsto 29112017 1

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 24 (48)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
27.02.2018

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
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Lindgre`n Vene-
telakka Oy:n kanssa

HEL 2017-011045 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Lindgre`n Venetelakka Oy:lle Helsingin kaupungin 13. 
kaupunginosassa (Etu-Töölö)  sijaitsevalta Ouritilta ja Hietaniemenkaril-
ta karttaliitteeseen merkityn 7 173 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötun-
nus 91-432-5-2) venealan telakkatoimintaa varten lautakunnan myö-
hemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka seuraa-
vin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-
Töölö) 7 173 m²:n suuruisen alueen Ouritilta ja Hietaniemenkarilta kart-
taliitteeseen merkityn  (kiinteistötunnus 91-432-5-2) venealan telakka-
toimintaa varten. 

2
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1927 on 20 663,60 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaava 
  1 072,32 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin. 

3
Vuokra-aika päättyy 31.12.2043. 

4
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan 
vuokra-alueen maaperän pinnasta ensimmäisen 0,8 m siten, ettei pi-
laantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen 
rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatama- ja 
venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hyväk-
symän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. Vuok-
ra-alueen maanpinnantaso vuokraushetkellä on esitetty em. FCG:n ra-
portissa. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kun-
nostuksen loppuraportin.
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5
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
ehtoja. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1 Ouritsaari ja Hietaniemenkarit_vuokra-aluerajaus
2 Ouritsaari_jatkosuunnitelma 15122018
3 Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_21042017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokranantajan ja aikaisempien vuokralaisten välillä on ollut voimassa 
samasta vuokra-alueesta vuokrasopimus 1.1.1974–31.5.2015 välisenä 
aikana telakkatoimintaa varten (sopimus nro Kvsto 20.6.1973, asia no 
1, Uulk 7.8.1973/ 452 §, Kvsto 25.10.1978, asia no 12 ja Uulk 
15.11.1978/ 524 §). Sopimus irtisanottiin liikuntalautakunnassa 
22.1.2015, 14 § päättymään 31.8.2015. Tämän jälkeen alue on vuok-
rattu lyhytaikaisella vuokrasopimuksella telakkatoimintaa jatkaneelle 
Lindgre`n Venetelakka Oy:lle.  

Tässä vuokrasuhteessa on kysymys saman alueen uudelleen vuokraa-
misesta 1.7.2018 alkaen samaan käyttötarkoitukseen aikaisempien 
vuokralaisten sijaan tulleelle ja heidän toimintaansa jatkavalle vuokra-
laiselle Lindgre`n Venetelakka Oy:lle.

Asemakaava

Alueella on voimassa 26.6.1980 vahvistettu asemakaava nro 8246, jos-
sa alue on venesatama- ja venehuoltoalue (Uvs). 
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Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueet sisäisin vuok-
rausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y 3113-00006 Ou-
rit ja Y3113-00013 Hietaniemenkarit) vuoden 2043 loppuun asti. Alue 
on liikunnan ulkoilupalvelut yksikön hallinnoima. 

Vuokra-alue ja vuokramäärittely

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksesta noudattamia yleisperiaatteita (Lilk 22.1.2015, 4 §). 

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron ker-
rosneliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pistelu-
ku 1927). Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.  

Rakennusmaan vuokra lasketaan käytettyjen kerrosneliömetrien mu-
kaan. Vuokrassa ei käytetä subventiota, koska vuokra-aluetta käyte-
tään liiketoimintaan.

Kokovuoden käytössä olevan alueen vuokra lasketaan maa-alueen pin-
ta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 vastaavaa 2,00 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 
2017 keskiarvonindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 19,27 euroa neliö-
metri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. 

Rakennetun maa-alueen vuokra: 1 201 k-m² x 12,00 €/kem² x 5 % x 
19,27 = 13 885,95 euroa/vuosi. 

Koko vuoden käytössä olevan alueen vuokra: 3 084 m² x 2,00 €/m² x 5 
% x 19,27 = 5942,87 euroa/vuosi. 

Vaikeasti hyödynnettävän alueen vuokra: 2 888 m² x 0,30 €/m² x 5 % x 
19,27 = 834,78 euroa/vuosi. 

Rakennetun ja muun -maa-alueen kokonaisvuokraksi muodostuu 
20 663,60 euroa/vuodessa.

Maaperätutkimus ja vuokrasopimuksen lisäehto

Vuokra-alueella on suoritettu maaperätutkimukset (Ourit, Helsinki, Pi-
laantuneen maaperän tutkimusraportti, versio 2, 21.4.2017, FCG Oy). 
Tutkimusten mukaan vuokra-alueen maaperä on pilaantunut alueella 
harjoitetun telakkatoiminnan seurauksena.

Vuokralainen on tietoinen mainitusta pilaantumisesta ja hyväksyy, että 
vuokralainen vastaa kustannuksellaan sekä edellä mainitun aikaisem-
man että tämän vuokrasuhteen aikana tapahtuneesta vuokra-alueen 
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maaperän pilaantumisesta sekä alueella olevien jätteiden poistamises-
ta.

Tämän vuoksi vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan kunnosta-
maan vuokra-alueen maaperän sekä poistamaan mahdolliset maassa 
olevat jätteet jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Mikäli vuokra-alueella suoritetaan vuokrasuhteen aikana kaivutöitä, 
vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaivutöiden aiheuttamista pi-
laantuneen maan kunnostuksesta ja siihen tarvittavista luvista, kaivu-
töistä, valvonnasta ja pilaantuneen maan vastaanottokustannuksista. 
Lisäksi vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uu-
disrakentamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella tai sen 
maaperässä mahdollisesti olevat rakennus-, maa-aines- tai muut jätteet 
ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perus-
tukset tai muut vastaavat.

Lisäksi vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdis-
tamaan vuokra-alueen maaperän pinnasta ensimmäisen 0,8 m siten, 
ettei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia 
alueen rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesata-
ma- ja venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 
hyväksymän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. 
Vuokra-alueen maanpinnantaso vuokraushetkellä on esitetty em. 
FCG:n raportissa. Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokrananta-
jalle kunnostuksen loppuraportin.

Todetaan myös, että vuokralainen on velvollinen noudattamaan edellä 
mainittua ehtoa, mikäli vuokra-alue vuokrataan uudelleen pitkäaikaises-
ti samaan käyttötarkoitukseen vuokralaiselle.

Esitetty vuokra-alue on liikuntapalvelujen kannalta vuokrattavissa esi-
tettyyn tarkoitukseen. Kyseessä on alue jossa telakkatoimintaa on har-
joitettu noin 100 vuotta ja venetelakoista se, joka on keskittynyt puuve-
neiden korjaukseen. 

Aikaisemmin on telakkatoimintaa harjoittanut Hilkka ja Rainer Lindgren. 
Heidän kuolemansa jälkeen telakkatoimintaa harjoittamaan on perus-
tettu osakeyhtiö Lindgre`n Venetelakka Oy.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803
soile.lehmusto(a)hel.fi

Liitteet

1 Ouritsaari ja Hietaniemenkarit_vuokra-aluerajaus
2 Ouritsaari_jatkosuunnitelma 15122018
3 Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_21042017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 43
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§ 54
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
uusimiseksi

HEL 2017-012394 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 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 
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).

2. Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 
vuoden 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 17 819,60 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.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

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-
na 2007 niin, että  tennishallin toteutunut rakennusala on yhteensä 3 
105 k-m². Laajennus ylittää asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 
405 kerrosneliömetrillä. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Rakennettujen alueiden osalta 
vuokra lasketaan tontin rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pää-
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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 %.

Vuokrasopimus pysäköintialueesta tuodaan päätettäväksi myöhemmin 
erikseen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy hakemus.pdf
2 Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy, hallinta-alue 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 30.01.2018 § 19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 9
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§ 55
Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu 
Oy:n kanssa

HEL 2017-009734 T 10 01 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kaupunginhallituksen 5.2.2018, 
76 § kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myöntämän oikeuden perus-
teella vuokrata Meikku Palloilu Oy:lle Helsingin kaupungin 15. kaupun-
ginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n 
suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimin-
taa varten ajaksi 1.6.2018–31.5.2033 liitteenä olevan vuokrasopimus-
luonnoksen ehtojen mukaisesti.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 5.2.2018, 76 § oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnan vuokraamaan Meikku Palloilu Oy:lle Helsingin kaupun-
gin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merki-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 34 (48)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/11
27.02.2018

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
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

tyn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan 
myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.5.2033 saakka seu-
raavin ehdoin:

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

2
Vuokra-aika päättyy 31.5.2033.

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

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

5
Vanha ulkoliikuntapalveluiden ja Meilahden Tennis Oy:n välinen vuok-
rasopimus alueesta päätetään tämän vuokrasopimuksen tullessa voi-
maan.

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

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 76

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 83
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§ 56
Puistolan alueen avoimen ja ryhmätoiminnan hankintaa koskevan 
optiokauden käyttäminen

HEL 2016-004921 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti:

1. Jatkaa sopimusta Helsingin NMKY ry:n kanssa Puistolan alueen 
avoimen ja ryhmämuotoisen toiminnan toteuttamisesta optiokau-
den ajaksi 1.9.2018–31.8.2020. Hankinnan vuosittainen arvo on 
45 000 euroa (alv 0 %) ja nyt esitettävälle optiokaudelle yhteen-
sä 90 000 euroa (alv 0 %).

2. Valtuuttaa Pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikön alle-
kirjoittamaan sopimus Helsingin ry:n kanssa optiokauden sopi-
muksesta ajalle 1.9.2018–31.8.2020. Hankintasopimusta sovel-
letaan entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa 
perussopimuskauden päättyessä.

Sopimuksen liitteeksi pyydetään Helsingin NMKY ry:tä toimittamaan 
sopimuskauden ensimmäistä kautta 1.9.2018–31.8.2019 koskeva alus-
tava toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan yhdessä Koillisen nuoriso-
työyksikön toiminnanjohtajan kanssa toimintakauden alussa. Toisen 
kauden 1.9.2019–31.8.2020 toimintasuunnitelma pyydetään loppuke-
väästä 2019 ja sen sisältöä tarkennetaan yhdessä ennen toimintakau-
den alkamista.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo 
tässä kokouksessa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että lisätään esitykseen: Lisäksi lau-
takunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä ko-
kouksessa.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
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Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054
merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus NMKY ry ja Nk_ Puistolan alue - allekirjoitettu.pdf
2 Alkuperäinen sopimusluonnos H064-16.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin NMKY ry Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää:

1. Jatkaa sopimusta Helsingin NMKY ry:n kanssa Puistolan alueen 
avoimen ja ryhmämuotoisen toiminnan toteuttamisesta optiokau-
den ajaksi 1.9.2018–31.8.2020. Hankinnan vuosittainen arvo on 
45 000 euroa (alv 0 %) ja nyt esitettävälle optiokaudelle yhteen-
sä 90 000 euroa (alv 0 %).

2. Valtuuttaa Pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikön alle-
kirjoittamaan sopimus Helsingin ry:n kanssa optiokauden sopi-
muksesta ajalle 1.9.2018–31.8.2020. Hankintasopimusta sovel-
letaan entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa 
perussopimuskauden päättyessä.

Sopimuksen liitteeksi pyydetään Helsingin NMKY ry:tä toimittamaan 
sopimuskauden ensimmäistä kautta 1.9.2018–31.8.2019 koskeva alus-
tava toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan yhdessä Koillisen nuoriso-
työyksikön toiminnanjohtajan kanssa toimintakauden alussa. Toisen 
kauden 1.0.2019–31.8.202 toimintasuunnitelma pyydetään loppuke-
väästä 2019 ja sen sisältä tarkennetaan yhdessä ennen toimintakau-
den alkamista.

Esittelijän perustelut

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 18.2.2016 kilpailuttaa Puisto-
lan alueen nuorisotyölliset palvelut käänteisenä kilpailutuksena. Tarjous 
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saatiin vain Helsingin NMKY ry:ltä. Järjestön kanssa solmittiin hankinta-
sopimus toimintakaudelle 1.9.2016–31.7.2018. Sopimus sisältää yhden 
kahden vuoden mittaisen optiokauden 1.9.2019 alkaen. Sopimuksen 
mukaan tilaaja päättää optiojakson käytöstä erikseen suoraa hankintaa 
käyttäen kuusi (6) kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päätty-
mistä. Ensimmäinen sopimuskausi päättyy 31.8.2018.

Helsingin NMKY ry:n pidettiin 11.12.2017 tapaaminen, joissa käytiin lä-
pi toiminnan sisältöjä ja sopimuksen toteutumista. Toiminta on toteutu-
nut sopimuksen mukaisesti ja kumpikin osapuoli on halukas jatkamaan 
sopimusta hankinnasta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus NMKY ry ja Nk_ Puistolan alue - allekirjoitettu.pdf
2 Alkuperäinen sopimusluonnos H064-16.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin NMKY ry Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta

Tiedoksi

nuorisopalvelut

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 44

Nuorisolautakunta 16.06.2016 § 85
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53 ja 54 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 47 ja 55 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 50 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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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.

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
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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.

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.
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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.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 56 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 45 (48)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

27.02.2018

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
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö
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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.

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Peltokorpi Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.03.2018.


