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Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura

Muut

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

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Pietarila, Mari viestintäasiantuntija
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Kunnas, Veikko kumppanuuspäällikkö

saapui 16:40, poistui 17:17, poissa: 
96§, 97§, 98§, 99§, 100§, 101§, 
103§

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
96-103 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
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96-101 §
Tuula Haavisto kulttuurijohtaja

102 §
Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja

103 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
96-103 §
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§ Asia

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

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

98 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 
2018

99 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2017 arviointikertomuksesta

100 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta toimialojen yhteistyön 
tehostamisesta nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa 
aikuistumisen tuen kokonaisuutta

101 Asia/6 Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden pui-
tejärjestely

102 Asia/7 Eläintarhan huvilan residenssitoimintamallin muuttaminen

103 Asia/8 Etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttaminen
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§ 96
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 Laura Varjokari 
ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Otto Meri ja Mari Holo-
painen.

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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§ 97
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

18.4.2018, 19 §
Töölön pallokentän ja pukutilojen hoitopalvelu hankinta

23.4.2018, 20 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Comarca De La Jace-
tania -järjestön kanssa

23.4.2018, 21 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Canal Communities 
Regional Youth Service -järjestön kanssa

24.4.2018, 22 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön päivittäminen 
1.5.2018 lukien

Hallintojohtaja

19.4.2018, 12 §
Etsivän nuorisotyön tukemiseksi ja toteuttamiseksi vuonna 2018 haet-
tua valtionavustusta koskevan päätöksen muuttaminen

24.4.2018, 13 §
Toimialan hallinnon tietosuojan vastuuhenkilön nimeäminen

25.4.2018, 14 §
Deduplikoivan tallennusjärjestelmän hankinta varmistuskäyttöön

26.4.2018, 15 §
Pikapalautepalvelun hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

26.4.2018, 5 §
Toimialan kulttuuripalvelujen tietosuojan vastuuhenkilöiden nimeämi-
nen
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Taidemuseon johtaja

20.4.2018, 29 §
Taidemuseon julkisen taiteen hanke, Baanan graffiti, tilauspäätös

20.4.2018, 30 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Munkkivuoren ala-aste, tilauspää-
tös

20.4.2018, 31 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Lapinmäen päiväkoti, tilauspäätös

20.4.2018, 32 §
Taidemuseon prosenttirahataidehankinta, Ressun lukio, luonnostilaus

26.4.2018, 33 §
Taideteoslaina taidemuseolta Lahden taidemuseolle

26.4.2018, 34 §
Taideteoslaina, Keravan taidemuseolle

26.4.2018, 35 §
Taideteoslaina, taidemuseolta Kanneltalolle

26.4.2018, 36 §
Taideteoslaina, taidemuseolta Halosenniemeen

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

19.4.2018, 5 §
Avustuksen myöntäminen Maria Baric Company / Voimauttavan taiteen 
äärellä ry:lle Teatterihanke Myllypuroon

Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelupäällikkö

23.4.2018, 2 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuurikeskus Caisa kalusteiden 
poisto

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

25.4.2018, 13 §
Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien tilojen vuokraaminen HTT Ratkaisut 
Oy:lle
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26.4.2018, 14 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Tuomarinkylän 
Ratsastuskoulu Oy:lle

26.4.2018, 15 §
Toimialan liikuntapalvelujen tietosuojan vastuuhenkilön nimeäminen

Liikuntapaikkapäällikkö

17.4.2018, 23 §
Näyteikkunatilan vuokraaminen Töölön kisahallista Helsingin Lipputeh-
das Oy:lle

17.4.2018, 24 §
Oy KS-Horses Ltd:n vuokrasopimuksen päättäminen Ruskeasuon lii-
kuntapuiston hevostallin ullakkotilasta

17.4.2018, 25 §
Liikuntapaikkapäällikön päätöksen muuttaminen koskien Sporttiduunit 
by ZeroBact Finland Oy:n vuokrasopimusta

18.4.2018, 26 §
Väinö Tannerin kentän yhteydessä olevan huoltorakennuksen vuokraa-
minen Haapaniemen Kenttä Oy:lle

23.4.2018, 27 §
Maa-alueen vuokraus Väinö Tannerin kentän yhteydestä Senaattikiin-
teistöille

25.4.2018, 28 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpa-
talli Oy:lle

25.4.2018, 29 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpa-
talli Oy:lle

25.4.2018, 30 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Björs Horse 
Sport Ky:lle

25.4.2018, 31 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Keskustalli Oy:lle

26.4.2018, 32 §
Jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeansuon liikuntapuistosta Björs 
Horse Sport Ky:lle
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26.4.2018, 33 §
Jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsin-
gin Kilpatalli Oy:lle

26.4.2018, 34 §
Jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Keskus-
talli Oy:lle

26.4.2018, 35 §
Hevosten jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistos-
ta Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle

26.4.2018, 36 §
Salassa pidettävä

Ulkoilupalvelupäällikkö

18.4.2018, 24 §
Laituripaikan vuokraus käyttöoikeudella (Kolera-allas paikka 4) Skiipa 
Oy:lle

18.4.2018, 25 §
Aluspaikan vuokraaminen Tammasaarenlaiturista Suomen Ympäristö-
keskukselle (SYKE)

18.4.2018, 26 §
Sijoituslupa Caruna Espoo Oy:lle kaapeleiden sijoittamista varten Es-
poon Pirttimäen ulkoilualueelle

19.4.2018, 27 §
Vuokrasopimus Reposalmen venekerho ry:n kanssa Ilomäenpolku 4:n 
kaupungin omistamista rakennuksista

19.4.2018, 28 §
Maa-alueen vuokraus Reposalmen venesatamasta Reposalmen vene-
kerho ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

30.4.2018, 3 §
Toimialan nuorisopalvelujen tietosuojan vastuuhenkilön nimeäminen

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

17.4.2018, 2 §
Työsuhteessa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun 
nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoisessa nuorisotyössä
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Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

23.4.2018, 27 §
Suomen Muslimiopiskelijoiden verkoston projektiavustushakemus

23.4.2018, 28 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus

23.4.2018, 29 §
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n kuljetusavustushakemus

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 98
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 
2018

HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös

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

ti 28.8. klo 16:15
ti 11.9. klo 16:15
ti 2.10. klo 16:15
ti 16.10. klo 16:15
ti 30.10. klo 16:15
ti 13.11. klo 16:15
ti 27.11. klo 16:15
ti 18.12. klo 16:15

Samalla lautakunta päätti, että kevätkauden 2019 ensimmäinen ko-
kouspäivä on tiistaina 15.1.

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 77
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§ 99
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2017 arviointikertomuksesta

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon tarkas-
tuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen kohdista 4.2, 4.7. 
ja 4.12−4.13:

Hankintojen ohjaus

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.2:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja toimialojen tu-
lee

 vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankintatoimintaa ja luoda toi-
mialoille selkeät ohjeet.

 Parantaa hankintoihin ja eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä.

 Varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäy-
tösepäilyjä."

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala pitää näkemystä toimialojen hankinta-
toimen vahvistamisesta ja yhtenäistämisestä sekä selkeän ohjeistuk-
sen tarpeesta perusteltuna. Vuoden 2018 alusta käyttöön otetun kilpai-
lutusjärjestelmän avulla on toimialalla julkaistu hankintailmoituksia alku-
vuoden aikana jo 16 kpl. 

Kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän mahdollisuuksia hankintojen 
ohjauksen ja valvonnan toteuttamisessa ei ole vielä ehditty täysipainoi-
sesti hyödyntää. Erityisesti työnjakoa selkiyttämällä ja järjestelmän pää-
käyttäjyyttä keskittämällä on saatavissa merkittäviä hyötyjä hankintojen 
ohjauksen, hankintatiedon tuottamisen sekä sopimushallinnan helpotta-
miseksi. Palveluissa toteutettavien pienhankintojen osalta hankintao-
saamista lisätään ja ylläpidetään koulutuksella ja tehokkaalla sisäisellä 
viestinnällä, mm. parantamalla ohjeistuksen löydettävyyttä intrassa. 

Hankinnoissa otetaan huomioon eettisiin periaatteisiin liittyvät vaati-
mukset, jotka toimialan hankinta-asiantuntija jalkauttaa myös pienhan-
kintoja toteuttavalle henkilöstölle. Toimialalle on perustettu sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan työryhmä yhtenä tavoitteenaan edistää val-
mistelu- ja päätöksentekoprosessien yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä se-
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kä valvoa eettisten periaatteiden noudattamista. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle luodaan aktiivisesti työkulttuuria, jossa kannustetaan 
henkilöstöä tunnistamaan epäkohtia ja mahdollistetaan niiden esiintuo-
minen turvallisesti.

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.7:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee

 Kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista tiedottamista 
muun muassa kouluissa, nuorisotaloissa ja sähköisissä palveluissa.

 Selvittää keinoja edistää käytettyjen harrastusvälineiden kierrätystä, 
jotta välineiden hinta ei muodostuisi harrastamisen esteeksi.

 Varmistaa lasten ja nuorten liikuntapalveluiden resursointi ja nykyi-
sen laajuinen maksuttomuus."

"Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tulee

 Varmistaa koulutilojen saatavuus ja lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaan."

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä noudatetaan vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan lasten ja 
nuorten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Suurin osa myönnettävistä kou-
lujen salivuoroista kohdentuu lasten ja nuorten liikuntaan.  Myös liikun-
taseuroille myönnettävät toiminta-avustukset määräytyvät pääosin las-
ten ja nuorten toiminnan mukaan. Liikuntaseurat voivat hakea koulujen 
salivuoroihin tilankäyttöavustusta. Myös tilankäyttöavustuksessa on ju-
nioripainotus.

Lasten ja nuorten palvelujen markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä teh-
dään ja edistetään yhdessä toimialan markkinointi- ja viestintäyksikön 
kanssa. Koulujen Wilma-viestintä on todettu tehokkaaksi. Wilma toimii 
osassa kouluista, mutta sen käyttö riippuu koulun henkilöstöstä. Lasten 
ja nuorten liikuntapalveluilla on omat internetsivustonsa easysport.fi, fu-
nactionnuorille.fi sekä nytliikunta.fi. Näiden sivujen tunnettuutta ediste-
tään edelleen mm. siten, että kaupungin internetsivuilta ohjataan asuk-
kaita näille sivustoille. Pienten lasten vanhempiin on saatu yhteyksiä 
neuvoloiden kautta. Tätä hyödyntävät mm. kirjastot sekä kaupunginor-
kesteri, jonka kummilapsitoiminnan piirissä on 3 400 alle kouluikäisten 
lasten perhettä. Kulttuuripalvelukokonaisuudessa suunnitellaan kummi-
lapsitoiminnan mallin laajentamista muille kulttuurin aloille, missä yhte-
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nä tavoitteena on lasten innostaminen pitkäjänteisen harrastamiseen. 
Viestinnällä ja markkinoinnilla on suunnittelussa olennainen rooli.

Lisäksi tuotetaan esitemateriaaleja jaettavaksi mm. kouluissa, kirjas-
toissa, nuorisotaloilla ja liikuntapaikoissa. Nuorten palveluita markkinoi-
daan myös monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavissa. Liikunta-
välineitä lainataan osassa Helsingin kirjastoja. Liikuntapaikoilla on 
myös jonkin verran liikuntavälineitä (mm. palloja, mailoja) lasten ja 
nuorten käyttöön.

Osa lasten ja nuorten liikuntapalveluista tuotetaan edelleen hankera-
hoituksella. Toimintojen kattavuuden takaamiseksi tasapuolisesti eri 
puolilla kaupunkia edellyttää resurssien vakinaistamista ja taloudellista 
panostusta.

Liikuntatoimen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.12:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee 

 asettaa kaupunkistrategian lisäksi valmisteltavaan liikkumisohjel-
maan selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla liikkumisen tavoitteiden to-
teutumista voidaan seurata.

 edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen ny-
kyistä tasaisempaa jakautumista Helsingissä."

Kaupungin johtoryhmä seuraa liikkumisohjelman edistymistä ja tulok-
sellisuutta osana kaupungin talouden ja toiminnan seurantaa valittujen 
mittareiden suunnassa. Liikkumisohjelman yksityiskohtaisemmat tavoit-
teet ja seurantamittarit valmistellaan ohjelman projekti- ja johtoryhmäs-
sä.  Lähtökohta on, että kaupungin toimialat asettavat tuleville vuosille 
omia liikkumista edistäviä tavoitteita ja seurantamittareita, jotka voivat 
olla toimialojen sitovia tavoitteita. Liikkumisohjelman projektisuunnitel-
ma valmistellaan kesään 2018 mennessä. 

Helsingissä on laaja liikuntapaikkojen ja -reittien verkosto. Julkisessa 
käytössä olevat yli 2 000 Helsingin liikuntapaikkaa näkyvät pääkaupun-
kiseudun palvelukartalla liikuntapaikan ylläpitäjästä riippumatta.

Helsingin yleiskaavassa, kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa 
on varattu hyvin alueita virkistysalueille, liikuntapaikoille ja -reiteille. Mo-
net liikuntapaikat toteutuvat kuitenkin suunniteltua hitaammin, erityisesti 
uusille asuinalueille. Liikuntapaikkojen peruskorjauksiin ja ylläpitoon ei 
aina ole riittävästi määrärahoja. Siksi yhä useampi uusi liikuntapaikka 
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on rakennettu muun kuin liikuntapalveluiden toimesta tai erilaisilla 
kumppanuushankkeilla.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala on käynnistänyt toimialan palveluver-
kon suunnittelun, jonka yhteydessä tarkastellaan myös liikunnan har-
rastamismahdollisuuksia ja liikuntapaikkojen alueellista tarjontaa. Lii-
kunnan palveluverkkoa tarkastellaan yhdessä kaupunkikonsernin mui-
den liikuntapalveluita tuottavien yhteisöjen kanssa ja siinä otetaan huo-
mioon myös yksityiset liikuntapalvelut.

Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan toimintaa kohdennetaan erityises-
ti niille ryhmille, jotka eivät liiku liikuntaseurojen ja kaupallisten liikunta-
palvelutuottajien tarjoamissa palveluissa.

Terveyden edistäminen Sutjakka stadi - toimenpideohjelman avulla

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.13:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuu-
rin- ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee käynnistää Liik-
kuva koulu-hankkeen tyyppistä ja painonhallintaa tukevaa ryhmätoimin-
taa toisen asteen oppilaitoksissa."

Toisen asteen oppilaitoksissa käynnistettiin syksyllä 2017 Liikkuva kou-
lu -pilotit, joiden toimenpiteet kohdistuvat tällä hetkellä kolmeen lukioon 
sekä kolmeen ammattioppilaitokseen. Liikkuva opiskelu -ohjelman jal-
kauttamista on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä liikun-
tapalvelujen yhteistyönä. Liikuntapalveluihin on palkattu ulkopuolisella 
hankerahalla kaksi puolipäiväistä hanketyöntekijää. Hankkeelle on 
haettu jatkorahoitusta ja tavoitteena on, että lukuvuodelle 2018−2019 
saadaan kaksi kokopäivätoimista työtekijää edistämään ohjelman ta-
voitteita oppilaitoksissa. Tässä kontekstissa myös painonhallintaa tuke-
vat toimenpiteet on mahdollista ottaa huomioon. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Asia/4, esityslistan sivu 10, toiseksi viimeinen kappale korjataan muo-
toon:

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä noudatetaan vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan lasten ja 
nuorten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Suurin osa myönnettävistä kou-
lujen salivuoroista kohdentuu lasten ja nuorten liikuntaan.  Myös liikun-
taseuroille myönnettävät toiminta-avustukset määräytyvät pääosin las-
ten ja nuorten toiminnan mukaan. Liikuntaseurat voivat hakea koulujen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 13 (43)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
08.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 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

salivuoroihin tilankäyttöavustusta. Myös tilankäyttöavustuksessa on ju-
nioripainotus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-ajan lauta-
kunta

2 Arviointikertomus 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa seuraavan lausunnon tarkas-
tuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen kohdista 4.2, 4.7. 
ja 4.12−4.13:

Hankintojen ohjaus

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.2:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja toimialojen tu-
lee

 vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankintatoimintaa ja luoda toi-
mialoille selkeät ohjeet.

 Parantaa hankintoihin ja eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä.

 Varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäy-
tösepäilyjä."

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala pitää näkemystä toimialojen hankinta-
toimen vahvistamisesta ja yhtenäistämisestä sekä selkeän ohjeistuk-
sen tarpeesta perusteltuna. Vuoden 2018 alusta käyttöön otetun kilpai-
lutusjärjestelmän avulla on toimialalla julkaistu hankintailmoituksia alku-
vuoden aikana jo 16 kpl. 
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Kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän mahdollisuuksia hankintojen 
ohjauksen ja valvonnan toteuttamisessa ei ole vielä ehditty täysipainoi-
sesti hyödyntää. Erityisesti työnjakoa selkiyttämällä ja järjestelmän pää-
käyttäjyyttä keskittämällä on saatavissa merkittäviä hyötyjä hankintojen 
ohjauksen, hankintatiedon tuottamisen sekä sopimushallinnan helpotta-
miseksi. Palveluissa toteutettavien pienhankintojen osalta hankintao-
saamista lisätään ja ylläpidetään koulutuksella ja tehokkaalla sisäisellä 
viestinnällä, mm. parantamalla ohjeistuksen löydettävyyttä intrassa. 

Hankinnoissa otetaan huomioon eettisiin periaatteisiin liittyvät vaati-
mukset, jotka toimialan hankinta-asiantuntija jalkauttaa myös pienhan-
kintoja toteuttavalle henkilöstölle. Toimialalle on perustettu sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan työryhmä yhtenä tavoitteenaan edistää val-
mistelu- ja päätöksentekoprosessien yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä se-
kä valvoa eettisten periaatteiden noudattamista. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle luodaan aktiivisesti työkulttuuria, jossa kannustetaan 
henkilöstöä tunnistamaan epäkohtia ja mahdollistetaan niiden esiintuo-
minen turvallisesti.

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.7:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee

 Kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista tiedottamista 
muun muassa kouluissa, nuorisotaloissa ja sähköisissä palveluissa.

 Selvittää keinoja edistää käytettyjen harrastusvälineiden kierrätystä, 
jotta välineiden hinta ei muodostuisi harrastamisen esteeksi.

 Varmistaa lasten ja nuorten liikuntapalveluiden resursointi ja nykyi-
sen laajuinen maksuttomuus."

"Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tulee

 Varmistaa koulutilojen saatavuus ja lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaan."

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä on tärkeää noudattaa vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan las-
ten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Myönnettävillä salivuoroilla 
tuetaan vahvasti lasten ja nuorten liikuntatoimintaa. Avustuksilla tue-
taan edelleen vahvasti liikuntaseurojen lasten ja nuorten toimintaa eli 
seurojen tuki ei pienene toiminta- ja tilankäyttöavustuksissa. Lisäksi on 
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tärkeää huomioida, että vaikka tilat eivät ole maksuttomia, niin tilavuo-
romaksuja subventoidaan merkittävästi.

Lasten ja nuorten palvelujen markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä teh-
dään ja edistetään yhdessä toimialan markkinointi- ja viestintäyksikön 
kanssa. Koulujen Wilma-viestintä on todettu tehokkaaksi. Wilma toimii 
osassa kouluista, mutta sen käyttö riippuu koulun henkilöstöstä. Lasten 
ja nuorten liikuntapalveluilla on omat internetsivustonsa easysport.fi, fu-
nactionnuorille.fi sekä nytliikunta.fi. Näiden sivujen tunnettuutta ediste-
tään edelleen mm. siten, että kaupungin internetsivuilta ohjataan asuk-
kaita näille sivustoille. Pienten lasten vanhempiin on saatu yhteyksiä 
neuvoloiden kautta. Tätä hyödyntävät mm. kirjastot sekä kaupunginor-
kesteri, jonka kummilapsitoiminnan piirissä on 3 400 alle kouluikäisten 
lasten perhettä. Kulttuuripalvelukokonaisuudessa suunnitellaan kummi-
lapsitoiminnan mallin laajentamista muille kulttuurin aloille, missä yhte-
nä tavoitteena on lasten innostaminen pitkäjänteisen harrastamiseen. 
Viestinnällä ja markkinoinnilla on suunnittelussa olennainen rooli.

Lisäksi tuotetaan esitemateriaaleja jaettavaksi mm. kouluissa, kirjas-
toissa, nuorisotaloilla ja liikuntapaikoissa. Nuorten palveluita markkinoi-
daan myös monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavissa. Liikunta-
välineitä lainataan osassa Helsingin kirjastoja. Liikuntapaikoilla on 
myös jonkin verran liikuntavälineitä (mm. palloja, mailoja) lasten ja 
nuorten käyttöön.

Osa lasten ja nuorten liikuntapalveluista tuotetaan edelleen hankera-
hoituksella. Toimintojen kattavuuden takaamiseksi tasapuolisesti eri 
puolilla kaupunkia edellyttää resurssien vakinaistamista ja taloudellista 
panostusta.

Liikuntatoimen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.12:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee 

 asettaa kaupunkistrategian lisäksi valmisteltavaan liikkumisohjel-
maan selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla liikkumisen tavoitteiden to-
teutumista voidaan seurata.

 edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen ny-
kyistä tasaisempaa jakautumista Helsingissä."

Kaupungin johtoryhmä seuraa liikkumisohjelman edistymistä ja tulok-
sellisuutta osana kaupungin talouden ja toiminnan seurantaa valittujen 
mittareiden suunnassa. Liikkumisohjelman yksityiskohtaisemmat tavoit-
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teet ja seurantamittarit valmistellaan ohjelman projekti- ja johtoryhmäs-
sä.  Lähtökohta on, että kaupungin toimialat asettavat tuleville vuosille 
omia liikkumista edistäviä tavoitteita ja seurantamittareita, jotka voivat 
olla toimialojen sitovia tavoitteita. Liikkumisohjelman projektisuunnitel-
ma valmistellaan kesään 2018 mennessä. 

Helsingissä on laaja liikuntapaikkojen ja -reittien verkosto. Julkisessa 
käytössä olevat yli 2 000 Helsingin liikuntapaikkaa näkyvät pääkaupun-
kiseudun palvelukartalla liikuntapaikan ylläpitäjästä riippumatta.

Helsingin yleiskaavassa, kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa 
on varattu hyvin alueita virkistysalueille, liikuntapaikoille ja -reiteille. Mo-
net liikuntapaikat toteutuvat kuitenkin suunniteltua hitaammin, erityisesti 
uusille asuinalueille. Liikuntapaikkojen peruskorjauksiin ja ylläpitoon ei 
aina ole riittävästi määrärahoja. Siksi yhä useampi uusi liikuntapaikka 
on rakennettu muun kuin liikuntapalveluiden toimesta tai erilaisilla 
kumppanuushankkeilla.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala on käynnistänyt toimialan palveluver-
kon suunnittelun, jonka yhteydessä tarkastellaan myös liikunnan har-
rastamismahdollisuuksia ja liikuntapaikkojen alueellista tarjontaa. Lii-
kunnan palveluverkkoa tarkastellaan yhdessä kaupunkikonsernin mui-
den liikuntapalveluita tuottavien yhteisöjen kanssa ja siinä otetaan huo-
mioon myös yksityiset liikuntapalvelut.

Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan toimintaa kohdennetaan erityises-
ti niille ryhmille, jotka eivät liiku liikuntaseurojen ja kaupallisten liikunta-
palvelutuottajien tarjoamissa palveluissa.

Terveyden edistäminen Sutjakka stadi - toimenpideohjelman avulla

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.13:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuu-
rin- ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee käynnistää Liik-
kuva koulu-hankkeen tyyppistä ja painonhallintaa tukevaa ryhmätoimin-
taa toisen asteen oppilaitoksissa."

Toisen asteen oppilaitoksissa käynnistettiin syksyllä 2017 Liikkuva kou-
lu -pilotit, joiden toimenpiteet kohdistuvat tällä hetkellä kolmeen lukioon 
sekä kolmeen ammattioppilaitokseen. Liikkuva opiskelu -ohjelman jal-
kauttamista on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä liikun-
tapalvelujen yhteistyönä. Liikuntapalveluihin on palkattu ulkopuolisella 
hankerahalla kaksi puolipäiväistä hanketyöntekijää. Hankkeelle on 
haettu jatkorahoitusta ja tavoitteena on, että lukuvuodelle 2018−2019 
saadaan kaksi kokopäivätoimista työtekijää edistämään ohjelman ta-
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voitteita oppilaitoksissa. Tässä kontekstissa myös painonhallintaa tuke-
vat toimenpiteet on mahdollista ottaa huomioon. 

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 10.4.2018 vuoden 2017 arviointi-
kertomuksen ja pyytää 22.5.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 4.2, 4.7 ja 4.12−4.13.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-ajan lauta-
kunta

2 Arviointikertomus 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 32

Tarkastuslautakunta 03.04.2018 § 28

Tarkastuslautakunta 14.11.2017 § 106

Tarkastuslautakunta 19.06.2017 § 72

Tarkastuslautakunta 03.05.2017 § 48
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§ 100
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta toimialojen yhteistyön 
tehostamisesta nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa 
aikuistumisen tuen kokonaisuutta

HEL 2018-000868 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla pidetään nuorten seksuaalikasva-
tuksen tukemista tärkeänä kysymyksenä. Toimialan eri palveluissa lä-
hestytään seksuaalikasvatusta monin eri tavoin. Ensisijaisesti halutaan 
tarjota jokaiselle kasvavalle lapselle ja nuorelle turvallinen harrastusym-
päristö, jossa jokaisen on hyvä olla sellaisena kun hän on – loukkaa-
matta kenenkään muun vastaavaa olemista. Seksuaalikasvatus näh-
dään osaltaan myös seksuaalisen häirinnän torjuntana: nuorten kanssa 
toiminnassa on tärkeää, että huomioidaan, hyväksytään ja pidetään 
esillä esim. erilaisia sukupuolisia ja seksuaalisia identiteettejä. Tämä 
luo turvallista ja saavutettavaa harrastusympäristöä kaikille. Esimerkiksi 
Nuorisopalveluissa sateenkaareville nuorille toiminta ja oma Happi Pri-
de-tila sekä Nuorten Pride ovat osa jokaiselle turvallisen tilan toteutta-
mista, samoin kuin toimialan mukanaolo Pride-viikon toteuttamisessa. 
Kallion kirjaston Sateenkaari-hylly kiinnostaa nuoria laajasti. Sinne voi 
tehdä myös hankintaehdotuksia.

Seksuaalikasvatuksen kehittäminen niin toimialan omien palveluiden 
välillä kuin toimialojen kesken on keskeistä. Esitämme muutamia esi-
merkkejä palveluiden seksuaalikasvatusta tukevasta työstä ja yhteis-
työstä toimialojen välillä sekä toiminnan kehittämisajatuksia: 

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalikasvatus nähdään tärkeänä osa-
na aikuistumisen tukea. Seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuori-
sotyötä eri toiminnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten 
erilaisten tarpeiden mukaan. Loisto Setlementti ry:n (entinen Kalliolan 
nuoret ry) kanssa toteutetaan mm. seksuaaliterveyteen liittyviä ryhmiä 
ja yksilöllistä tukea (mm. pop in -vastaanotot) Tyttöjen talolla ja Poikien 
talolla. 

Kouluterveyskyselyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on nous-
sut viime vuosina voimakkaasti esiin. Yhtenä vastauksena tähän Nuori-
sopalvelut tekee Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja erityisesti pe-
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ruskoulujen kanssa seksuaalikasvatusyhteistyötä. Nuorisopalveluissa 
on mm. kehitetty ajankohtaisena nuorten seksuaaliterveyttä tukevana 
työtapana ja osana ehkäisevää päihdetyötä 6.-luokkalaisille suunnattu 
Valintojen stoori -menetelmä. Seksuaalisuuskasvatus on liitetty mene-
telmän osaksi yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Menetelmä tukee peru-
sopetussuunnitelman mukaisesti tunnetaitoja, päihdekasvatusta ja sek-
suaalikasvatusta. Se myös vahvistaa nuorta ja luo suojaavia tekijöitä 
päihteiden käyttöä ja seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan. Valintojen 
stoori –menetelmä perustuu vuorovaikutteisuuteen, sosiaaliseen vai-
kuttamiseen ja virittävän valistuksen teoriaan, jossa pyritään vaikutta-
maan mielipideilmastoon kohderyhmän omien ajatusten ja oivallusten 
kautta. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasvatuksesta tuttua 
termiä tunne- ja turvataidot: kuudesluokkalainen nuori saa tietoa ja op-
pii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä oppii kuuntelemaan itseään 
ja asettamaan omat rajansa. Lisäksi nuori vertaisohjaaja saa taitoa ryh-
män ohjaamiseen ja tietoa päihteistä sekä tunne- ja turvataidoista. 
Opettaja pystyy hyödyntämään menetelmää luokkansa tunnetaito- se-
kä päihde- ja seksuaalikasvatuksessa. Ohjaaja saa lisää osaamista se-
kä käyttöönsä työmenetelmän puheeksi ottoon tunteista, päihteistä ja 
seksuaalisuudesta nuorten kanssa. Vanhemmuutta tuetaan vanhem-
painilloissa em. teemoissa. 

Keskimäärin Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 op-
pilasta, 220 opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhem-
painiltaan osallistunutta.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuri tarjoaa monipuolisen tavan lähestyä seksuaalisuutta niin nuo-
rille kuin muillekin ihmisille. Ominaisluonteensa takia kulttuuri on kautta 
historian tarjonnut samastumiskohteita kuvatessaan monenlaista sek-
suaalisuutta. Se on omimmillaan kuvatessaan ja käsitellessään seksu-
aalisuuden herättämiä tunteita ja tuntemuksia. Kulttuuri antaa sytykkei-
tä keskustelulle oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta myös tällä elä-
mänalueella.

Kulttuuripalveluiden ja erityisesti nuorille suunnatuissa palveluissa sek-
suaalisuus on yksi tärkeä aihe ja teema, jota käsitellään ohjelmistojen 
esim. näyttelyiden, esitysten, kirjastopalveluiden, taidekasvatuksen ja 
muiden tapahtumien kautta.

Esimerkkejä kulttuuripalveluiden seksuaalisuutta käsittelevistä palve-
luista nuorille:

Kirjasto
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Seksuaalisuus on luonteensa puolesta aihe, jota moni nuori tutkii mie-
lellään rauhassa ja yksin. Kirjat ja lehtiartikkelit antavat tähän mahdolli-
suuden. Kaunokirjallisuudella on muun taiteen tavoin erityisrooli: se 
laajentaa seksuaalisuuden kuvaa verrattuna varsinkin julkisuutta hallit-
sevaan varsin mekaaniseen kuvaan seksuaalisuudesta. Romaani, no-
velli, runo tai sarjakuva kertoo omin keinoin miltä kaikelta seksi voi tun-
tua, ja auttaa kuvaamiensa elämänkohtaloiden avulla ymmärtämään lu-
kijan omaa uniikkia seksuaalisuutta. Kirjastoissa on myös seksuaali-
suutta valottavaa tietokirjallisuutta. Kirjastoon valikoitu painettu aineisto 
on sisällöllisesti korkeatasoisempaa kuin vapaasti käytettävä verkkoai-
neisto, josta laadukkaan seksuaalisuutta käsittelevän faktan tai fiktion 
löytäminen on haastavaa. Kirjaston työhön kuuluu myös mediakasva-
tus, jota tehdään yhdessä koulujen kanssa. Mediataidot ovat olennaisia 
nimenomaan seksiä sisältävän aineiston arvioimisessa, yhtenä esi-
merkkinä tyypillisten verkkosisältöjen kliseemäisten sukupuoliroolien 
tunnistaminen.

Pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-tietokannasta löytyy haulla 
’nuoret ja seksuaalisuus’ kaunokirjallisuutta 118 viitettä, joista 32 lasten 
aineistoa. Tietokirjallisuudesta Helmet tarjoaa samoilla hakuelementeil-
lä 133 viitettä, joista suurin osa suoraan nuorille tarkoitettuja tietokirjoja. 
Näistä 60 nimekettä on lasten aineistoa. Elokuva-aineisto vähenee kir-
jastoissa nopeasti, ja viitteitä samalla haulla kertyikin vain kahdeksan. 

Helsingin kaupunginmuseo

Helsexinki-näyttely (12.5.2017–28.1.2018) perustui Helsingissä asu-
vien tai työskentelevien ihmisten omakohtaisiin kokemuksiin seksuaali-
suudesta, sukupuolesta ja seksistä. Tavoitteena oli antaa tilaa erityi-
sesti niille, joiden ääni syystä tai toisesta jää usein kuulumattomiin. 
Näyttely antoi samastumismahdollisuuksia, vähensi ennakkoluuloja ja 
jakoi ajankohtaista tietoa seksuaalioikeuksista. Oheistapahtumia järjes-
tettiin yhdessä yhteistyökumppanien (mm. Positiiviset ry, Sexpo-säätiö, 
Seta ry) kanssa lähes kolmekymmentä. Mittavin ohjelma oli neljän 
asiantuntijaorganisaation kanssa toteutettu Myytinmurtajat-hanke, jos-
sa helsinkiläisille nuorille tarjottiin kuukauden ajan seksuaalikasvatusai-
heisia työpajoja. 

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleisten kulttuuripalveluiden nuorille suunnatuissa palveluissa seksuaa-
lisuutta käsitellään kulttuurikeskusten taideopetuksessa, esim. kulttuuri-
kursseilla (sukupuolta, identiteettiä ja seksuaalisuutta käsittelevät kurs-
sit), erilaisissa esityksissä, työpajoissa, näyttelyissä ja tapahtumissa 
(esim. Pride-viikon tapahtumat). Kultus.fi-verkkopalvelussa opettajat 
voivat hakea esim. hakusanan, ilmiön tai opetussuunnitelman tavoittei-
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den mukaisesti oppimateriaaleja ja palveluita, joiden avulla käsitellä ha-
luttua teemaa osana kouluopetusta. Annantalossa on kiinnitetty huo-
miota myös taideopettajien koulutukseen ja eri sukupuolten tasavertai-
seen kohteluun sekä kaikin puolin turvallisen oppimis- ja harrastusym-
päristön tarjoamiseen kasvaville nuorille.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa seksuaalikasvatus on osa lasten ja nuorten liikunta-
kasvatustyön kokonaisuutta. Liikunnan kehollisen ja fyysisen luonteen 
ansiosta organisoidut liikuntapalvelut tarjoavat hyvän ja positiivisen 
mahdollisuuden omaan kehoon ja sen potentiaaliin tutustumiselle. Or-
ganisoiduissa liikuntaryhmissä painotetaan liikuntataitojen sekä oman 
kehon pätevyyden kokemusten mahdollistamista. Ryhmien suunnitte-
lussa halutaan vahvistaa jokaisen lapsen ja nuoren autonomiaa sekä 
vaikutusmahdollisuuksia oman liikuntaryhmän toimintaan ja sisältöihin. 
Lisäksi halutaan edistää lasten ja nuorten sosiaalisen yhteenkuuluvuut-
ta panostamalla turvallisen ja luottamukselliseksi koetun ilmapiirin syn-
tymiseen.

Liikunnanohjauksessa huomiota kiinnitetään mm. sukupuolisensitiivisiin 
ja neutraaleihin toimintatapoihin. Aihe on ollut esillä liikunnanohjaajille 
toteutetussa koulutuksessa mm. otsikolla ”Tiedostavampaa pedagogiik-
kaa liikkasaleihin”. Vapaa-ajan liikuntaryhmiä tarjotaan tytöille ja pojille 
sekä yhteisesti että erikseen, jotta lapsi tai nuori voi itse valita itsellensä 
mieluisimman ympäristön liikuntataitojen harjoittelulle kehityskaarensa 
eri vaiheissa. On järjestetty myös joitakin sukupuolisensitiivisiä ryhmiä.

Yhteistyön kehittäminen nuorten seksuaalikasvatuksessa toimialojen välillä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaikissa palveluissa pidetään tärkeä-
nä, että yhteistyön tehostamista seksuaalikasvatuksessa jatketaan. 
Keskeisenä pidetään sitä, että nähdään kullekin toimialalle ja palvelulle 
ominaiset tavat tehdä nuorten seksuaalikasvatusta ja löydetään myös 
yhteisiä toimintatapoja vastata nuorten tarpeisiin, niin toimialan sisällä 
kuin yhdessä muiden toimialojen kanssa. 

Yhteistyön tehostamisesta seksuaalikasvatuksessa toimialojen kesken 
on keskusteltu kaupungin LASU-kollegiossa sekä Nuorten ohjaus- ja 
palveluverkostossa (NOP) aiemmin. Nuorten seksuaaliterveyteen liitty-
viä teemoja ja palvelujen yhteensovittamista on tarpeen käsitellä edel-
leen esimerkiksi nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa.  Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala ehdottaa näiden teemojen käsittelyä NOP-verkos-
tossa.

Yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa pidetään 
hyvänä ajatuksena erilaisten ohjeistusten (esim. kiusaamisen ja häirin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 22 (43)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
08.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 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

nän ehkäiseminen ja muut vastaavat opetussuunnitelmiin kuuluvat oh-
jeistukset) tekemistä yhteistyössä. Näin toiminnan periaatteiden yhtei-
syys vahvistuu ja niitä voidaan välittää myös kolmannen sektorin yh-
teistyökumppaneille.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija toivomusponsi Kvsto 17.1.2018 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.5.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija 
Muurisen toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta tehostaa toimialo-
jen kesken nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistu-
misen tuen kokonaisuutta. 

Lausunnon taustalla on valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuo-
tiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä (kaupunginval-
tuusto 17.1.2018, § 17).

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija toivomusponsi Kvsto 17.1.2018 asia 17
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 24 (43)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
08.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 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

§ 101
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden 
puitejärjestely

HEL 2018-000131 T 02 08 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia toimialan käyttöön 
kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät sähkötyöt puitejär-
jestelynä neljän (4) puitesopimustoimittajan kanssa, jotka ovat toteute-
tun kilpailutuksen mukaisessa kokonaistaloudellisen edullisuuden etusi-
jajärjestyksessä seuraavat toimijat:

1. Sähköasennus Lyly Ky 

2. Econel Oy 

3. Aro Systems Oy 

4. Sähkö-Trio Oy. 

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.6.2018–31.5.2019. Järjestely sisäl-
tää lisäksi mahdollisuuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden pituiseen op-
tiokauteen (1+1+1). Sopimusten enimmäiskesto on näin ollen yhteensä 
enintään neljä (4) vuotta. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, 
hyödyntääkö se järjestelyyn sisältyviä optiokausia.

Puitejärjestelyn ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo optiokaudet 
mukaan lukien on enintään 400 000 euroa. 

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitetta-
valla puitesopimuksella aikaisintaan hankintalain 129 § 1 momentin 
mukaisen odotusajan kuluttua. Sopimuksissa noudatetaan Rakennusu-
rakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). 

Lautakunta päätti lisäksi oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan tä-
hän puitejärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi
Raimo Taulanne, sähköteknikko, puhelin: 310 87911

raimo.taulanne(a)hel.fi
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Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Tarjouspyynnön liite 1 - Puitesopimusluonnos
3 Tarjouspyynnön liite 2 - ESPD
4 Tarjouspyynnön liite 3 - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 

1998
5 Avauspöytäkirja
6 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan tausta, kohde ja tarkoitus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teettää itse kiinteistöjen ja ulkoaluei-
den kunnossapitoon liittyviä sähkötöitä niiltä osin, kun sähkötöitä ei to-
teuteta kaupunkiympäristön toimialan kautta. Kunnossapitoon liittyviä 
sähkötöitä tehdään pääasiassa liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoi-
missa kohteissa. Muodostettava puitejärjestely on kuitenkin toimialan 
kaikkien palvelukokonaisuuksien käytettävissä.

Mahdollisesti käyttöön otettavat optiokaudet mukaan lukien puitesopi-
muksiin liittyvien toimeksiantojen ennakoitu yhteenlaskettu arvonlisäve-
roton arvo on enintään 400 000 euroa.

Hankintamenettely

Puitejärjestelyn toteuttamiseksi järjestettiin kilpailutus soveltaen hankin-
talain EU-kynnysarvon ylittäviä palveluhankintoja koskevia säännöksiä. 
Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Kilpailutuksesta jul-
kaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintail-
moitus ja tarjouspyyntö ”Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon 
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liittyvien sähkötöiden puitejärjestely” sähköisessä ilmoituskanava HIL-
MA:ssa 8.1.2018. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn 
piiriin valitaan 3-4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on vä-
hintään yhtä monta. 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi 
vaaditut liitteet. Hankintayksikön erikseen määrittelemien vähimmäis-
vaatimusten lisäksi tarjoajan on täytettävä ESPD-lomakkeella vaaditut 
edellytykset ja kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoit-
teet. Tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä 1. 

Määräaikaan 12.2.2018 klo 12.00, mennessä tarjouksia saapui yhteen-
sä yksitoista (11): Aro Systems Oy, Econel Oy, Lassila Tikanoja Oyj, 
Oy Valiosähkö Ab, Palmia Oy, Suomen Työmaapalvelut Oy, Sähkö 
Miksu, Sähköasennus Lyly Ky, Sähkö-Trio Oy, TTN Sähköpalvelu Oy, 
VRJ Etelä-Suomi Oy. 

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä todettiin kaikkien tarjoajien täyttä-
vän soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien tarjous-
ten olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytettiin halvinta hintaa. Hinnaltaan halvimman tarjouksen vertailupe-
rusteen käyttö perustuu siihen, että laatutekijät tulevat riittävästi huo-
mioiduiksi tarjoajille tarjouspyynnössä asetetuissa soveltuvuusvaati-
muksissa. Tarjoukset pyydettiin kiinteinä yksikköhintoina kolmessa ka-
tegoriassa. Kategorioiden painotus määriteltiin tarjouspyynnössä, ja 
tarjoukset pisteytettiin yhteispistemäärän mukaiseen edullisuusjärjes-
tykseen. Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä 3.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot ja puitesopimuskumppanien valinta

Jokaisesta työstä tehdään erillinen tilaus, jossa määritellään toimituk-
sen laajuus. Tilaukset valituilta puitesopimustoimittajilta tehdään ensisi-
jaisesti puitejärjestelykilpailutuksen edullisuus- eli etusijajärjestyksen 
perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen puitesopi-
mustoimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajär-
jestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta. 

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämä-
töntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella 
puitesopimustoimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja ti-
lauksen toteuttamiseen. Lisäksi mikäli tilattavan puitesopimustyön ar-
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vonlisäveroton arvo ylittää 30 000 euroa, tilaaja voi järjestää puitesopi-
mustoimittajien kesken minikilpailutuksen hankittavasta työstä.

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.6.2018–31.5.2019. Järjestely sisäl-
tää lisäksi mahdollisuuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden pituiseen op-
tiokauteen (1+1+1). Mikäli optiokausi hyödynnetään, tilaaja ilmoittaa 
tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään 
kaksi (2) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä. 
Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, mutta seuraavaa optiokautta ei hyö-
dynnetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista kuluvan optiokauden pää-
tyttyä.

Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajal-
ta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Puitesopimus ei tuota 
puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta tässä sopi-
muksessa määriteltyjen palveluiden tuottamiseen.

Puitejärjestelyn piiriin esitetään valittavaksi neljä (4) puitesopimustoi-
mittajaa, jotka ovat kilpailutuksen mukaisessa kokonaistaloudellisen 
edullisuuden etusijajärjestyksessä seuraavat toimijat:

1. Sähköasennus Lyly Ky 

2. Econel Oy 

3. Aro Systems Oy 

4. Sähkö-Trio Oy.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi
Raimo Taulanne, sähköteknikko, puhelin: 310 87911

raimo.taulanne(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Tarjouspyynnön liite 1 - Puitesopimusluonnos
3 Tarjouspyynnön liite 2 - ESPD
4 Tarjouspyynnön liite 3 - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 

1998
5 Avauspöytäkirja
6 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta
Liite 5
Liite 6
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§ 102
Eläintarhan huvilan residenssitoimintamallin muuttaminen

HEL 2016-013532 T 10 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti Eläintarhan huvilan residenssi-
toiminnasta seuraavasti:

1. Kaupunki jatkaa Eläintarhan huvilan taiteilijaresidenssitoiminta, mut-
ta vetäytyy palveluntuottajan roolista vuoden 2019 alusta alkaen.

Eläintarhan huvilaa kehitetään Helsinkiä ja sen taide-elämän kehitty-
mistä palvelevana tuotantoresidenssinä. Kaupunki vetäytyy palvelun-
tuottajan roolista vuoden 2019 alusta ja huvilan vuokrasopimus säilyy 
kaupungin vastuulla. Järjestely tehdään määräaikaisena vuosille 2019–
2023.  

2. Valitaan residenssin toimintamalliksi palveluntuottajamalli ja toimija 
kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

Kaupungin uusi rooli Eläintarhan residenssissä on strateginen ohjaaja 
ja kumppani. Residenssipalvelu hankitaan kilpailutuksella valitulta pal-
veluntuottajalta. Valittu malli mahdollistaa selkeimmin tuotantopalve-
luun liittyvän riskinhallinnan ja selkeän vastuun- ja työnjaon sekä re-
surssien tehokkaan käytön. 

3. Otetaan residenssin kaikki tilat residenssikäyttöön

Kaikki huvilan tilat otetaan residenssin käyttöön. Näin residenssissä 
oleva porvariskotinäyttely lakkautetaan ja siltä vapautuvat tilat otetaan 
taiteilijoiden käyttöön.  Helsingin kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan tiloissa olevilla esineillä ei ole museoarvoa eikä kontekstia. Näin 
näyttelytoiminannan jatkamiselle ei ole museaalisia perusteluita. Tämä 
mahdollistaa osaltaan residenssitoiminnan uuden toimintamallin nykyis-
tä vahvemman taloudellisen perustan.

4. Terävöitetään uuden residenssitoiminnan toimintamallia

Residenssi tulee jatkossakin palvelemaan avoimeen hakuun ja julkisiin 
kriteereihin perustuen Helsingin taide-elämää ja taiteilijoita ja sen toi-
minnalle asetetaan määrällisiä ja laadullisia mittareita. Tehdyn selvityk-
sen muita kehittämisehdotuksia toteutetaan taloudellisten edellytysten 
puitteissa.

Käsittely
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Asian aikana kuultavana oli kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lause päätöksen loppuun:

Mikäli yhteistyökumppania ei löydy kaupunki toimii jatkossakin palve-
luntuottajan roolissa. On tärkeää, että tilaa kehitetään ja vuokrataan re-
sidenssitoimintaan myös tulevaisuudessa.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan huvilan residenssitoiminnan kehittäminen, selvitystyö 
26.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eläintarhan huvila tarjoaa kaupungin tuottamana palveluna kansainväli-
siä taiteilijaresidenssejä. Helsingin Helsinki omistaa rakennuksen ja 
tuottaa palvelun osana kulttuurin- ja vapaa-ajan palvelutuotantoa. 

Residenssitoiminnan toimintamallia koskevan selvityksen yhtenä lähtö-
kohtana on kaupunkistrategiaan sisältyvä ajatus kaupungin kehittämi-
sestä erilaisten toimintojen alustana. Kehittämistyön avainsanoja ovat 
aktiivinen kansainvälisyys, monitaiteisuus ja kohtuuhintaisuus. Tavoit-
teena on saada kokonaisuutena residenssitoimintaan enemmän re-
sursseja  sekä nykyistä vahvempi rahoitus, joka mahdollistaa residens-
sitoiminnan kehittämisen. 

Eläintarhan huvilan käyttöä ja tulevaisuutta on käsitelty aiemmassa 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa 24.1.2017 ja 8.4.2017. Lautakunta pi-
ti hyvänä, että huvila säilyisi aktiivisessa ja kohtuuhintaisessa käytössä 
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taitelijaresidenssinä. Taiteilijaresidenssitoiminnan tuottamista kaupun-
gin omana palveluna ei kuitenkaan pidetty itsetarkoituksena. 

Asian aiempien päätösten perusteella Helsingin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala tilasi taiteilijaresidenssin tulevaisuutta koskevan selvityk-
sen. Lautankunnalle nyt tehtävä esitys pohjautuu tehtyyn selvitykseen 
ja sen perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin.  

Residenssitoiminnan osalta selvityksessä on tarkasteltu seuraavia 
muuttujia: toiminnan pääperiaatteet, tilastot; käyttöaste ja käyttäjäprofii-
li, vakituiset asiakkaat, hinnoittelu sekä tulo- ja menorakenne. Lisäksi 
esiin on nostettu rakennuksen suojeluun, vuokraukseen ja isännöintiin 
liittyviä asioita. Edelleen selvityksessä on kuvailtu toimintaan käytettä-
vissä olevat tilat. Varsinaisen residenssitoiminnan lisäksi selvityksessä 
esitellään myös Eläintarhan huvilan porvariskotinäyttely ja muu ohjel-
matoiminta.

Tehtyyn selvitykseen on nostettu erityisesti vapaan taidekentän edusta-
jien esittämiä kehittämisajatuksia koskien Eläintarhan huvilan residens-
sitoimintaa ja sen vaikuttavuutta. Kaikkiaan 23 vastaajaa osallistui asi-
aa koskevaan kyselyyn, joita on syvennetty haastatteluin. Selvitykses-
sä on hyödynnetty laajasti myös muuta asiakirja-aineistoa sekä koti-
maista kotimaista ja kansainvälistä materiaalia taiteilijaresidenssitoimin-
nan kehittämisestä. 

Käsillä olevassa selvityksessä on esitelty perusteellisesti Eläintarhan 
huvilan residenssitoimintaa ja käyty yksityiskohtaisesti läpi kaikkia niitä 
elementtejä, jotka käytännössä vaikuttavat sen arkeen. Tämä on ollut 
välttämätöntä siitä syystä, että Eläintarhan huvilan residenssitoiminta 
sijoittuu monen eri asian leikkauspisteeseen. Sitä koskeva kysymykse-
nasettelu ja päätöksenteko ei määrity vain nykytaidekentän tarpeista 
käsin vaan siihen vaikuttaa myös ripaus kulttuuriperintöä, rakennushis-
toriaa, kulttuuripolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua.  

Selvityksessä on myös tarkasteltu Eläintarhan huvilan residenssitoimin-
nan vaikuttavuutta useasta eri näkökulmasta. Eläintarhan huvilan resi-
denssitoiminnan lähtökohtana on ollut kulttuuri- ja rakennushistorialli-
sesti arvokas rakennus, jolle on haettu käyttöä. Tänään Eläintarhan hu-
vila on yhteistyöhön perustuva työskentelytapa, joka täydentää nykytai-
teen paikallisia rakenteita. Selvityksen mukaan Eläintarhan huvila ei ole 
itse osannut sanallistaa tätä toiminnallista kehitystä riittävän hyvin eikä 
se myöskään ole panostanut riittävästi sellaiseen tiedontuotantoon, jon-
ka avulla se voisi kertoa residenssitoimintansa tuloksista. 

Kaupungin ylläpitämänä toimijana Eläintarhan huvila on ikään kuin luot-
tanut kulttuuritahtoon, tietynlaiseen sisäsyntyiseen ymmärrykseen tai-
teen ja kulttuurin vaikuttavuudesta. Mutta jokaisen residenssin on ny-
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kyisin pystyttävä perustelemaan oman toiminnastansa tuottama lisäar-
vo. 

Nykyisessä mallissa residenssissä työskentelee puolipäiväinen varaus-
sihteeri. Avoimen ja oikea-aikaisen asioiden käsittelyn sekä asiaa kos-
kevan viestinnän varmistamiseksi hän on ollut osallisena selvityksen 
valmistelussa, tuottanut selvitykseen liittyvää tietoa ja muilla tavoin an-
tanut neuvoja selvityksen tekemiseen. Ehdotuksen toteutuessa hänelle 
osoitetaan toinen tehtävä kaupunkiorganisaatiossa.

Selvityksen mukaan Eläintarhan huvila näyttäytyy Helsingille ja sen tai-
de-elämälle ensisijaisesti tuotantoresidenssinä, johon kutsutaan kan-
sainvälisiä taiteilijoita työskentelemään tuotannollisiin projekteihin (uu-
den teoksen toteuttaminen, osallistuminen pitkäkestoiseen esityksien 
sarjaan, yhteistyön käynnistäminen). Eläintarhan huvilan residenssitoi-
minta mahdollistaa erityisesti vapaan kentän toimijoiden kansainvälistä 
toimintaa Helsingissä. Etenkin festivaaleilla on Eläintarhan huvilasta 
suurta apua kansainvälisiin esitysvierailuihin. Eläintarhan huvilan resi-
denssitoiminnalla on oma oleellinen roolinsa siinä, että Helsinki on 
avoin ja aktiivinen toimija kansainvälisessä kulttuurivaihdossa ja taide-
elämässä. 

Selvityksestä käy ilmi, että taiteilijat arvostavat Eläintarhan huvilan eri-
tyislaatua, jossa korostuu muun muassa kotoisuus, yhteisöllisyys, rau-
hallisuus ja keskeinen sijainti. Eläintarhan huvilassa taiteilija voi keskit-
tyä taiteelliseen työskentelyyn, mutta yhteismajoitus tarjoaa kohtaamis-
paikan eri taiteenaloilta ja eri maista saapuville taiteilijoille. Eläintarhan 
huvila toimii taiteilijayhteisönä, joka voi ammatillisista tekijöistä muo-
dostuvan sosiaalisen kontekstin kautta mahdollistaa kotimaisten ja ul-
komaisten toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Selvityksessä on myös nostettu esiin Eläintarhan huvilan residenssitoi-
mintaan liittyviä kehittämistarpeita ja uusia mahdollisuuksia. Tarkaste-
lun kohteena on ollut residenssitoiminnan profilointi, residenssitoimin-
nan kehittäminen toiminnallisesti, residenssitoiminnan kytkeminen pai-
kalliseen taidekenttään ja residenssitoiminnan kansainväliset mahdolli-
suudet. Tarkastelun tulokset esitetään selvityksessä omana lukunaan 
(luku 6). Lisäksi on kartoitettu palvelu- ja varustetason tarpeita. Yhteen-
vetona todeta, että toiveet varustetason päivityksestä eivät edellytä mit-
tavia rahasummia. Residenssitoiminnan kehittäminen vastaamaan tar-
peita vaatii kuitenkin lisää taloudellista panostusta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
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Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan huvilan residenssitoiminnan kehittäminen, selvitystyö 
26.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 18.04.2017 § 35

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 24.01.2017 § 8

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.12.2016 § 130
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§ 103
Etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttaminen

HEL 2018-004929 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa etsivän nuorisotyön 
toteuttamisen toimintamallia siten, että:

1. jatkossa Helsingin kaupunki hakee itse valtionavustuksen Helsin-
gissä järjestettävään etsivään nuorisotyöhön. 

2. Helsingin kaupunki toteuttaa etsivää nuorisotyötä sekä omana toi-
mintanaan että hankkii etsivää nuorisotyötä julkisena hankintana.

3. Helsingin kaupunki ei jaa erillisiä etsivän nuorisotyön avustuksia, 
vaan tehtävä hankinta kattaa toiminnasta syntyvät kulut palvelun-
tuottajille.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä_kaupunginhallituksen 
päätös 27.8.2012, § 893

2 Nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön järjestöavustusten avustus-
periaatteet 2017_opetusltk 4.10.2016, § 309

3 Etsivän nuorisotyön vuonna 2018 maksettavien avustusten myöntämi-
sen valtuuttaminen_kulttuuri- ja vapaa-aikaltk 27.3.2018 § 76

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, § 893 että kaupunki tekee 
etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita 
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nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäisty-
mistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuoriso-
työllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole 
kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön palvelut Helsingissä on järjestetty siten, että kau-
punki tuottaa osan etsivästä nuorisotyöstä itse ja hankkii osan palvelu-
tuottajilta. Etsivän nuorisotyön järjestämiseksi aluehallintovirasto myön-
tää valtionavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Myön-
nettävä valtionavustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön kuluja, 
vaan hakijoilta edellytetään omaa taloudellista panostusta.

Toimeenpanosta aiemmin vastannut opetusvirasto on kilpailuttanut et-
sivän nuorisotyön järjestämiseen liittyvän yhteistyösopimuksen ajalle 
1.1.2017–31.12.2018. Sopimuksen tehneet palveluntuottajat ovat hake-
neet etsivän nuorisotyön valtionavustusta suoraan aluehallintovirastol-
ta. Valtion avustuksen lisäksi Helsingin kaupunki on myöntänyt erillistä 
järjestöavustusta niille palveluntuottajille, jotka ovat saaneet etsivän 
nuorisotyön valtionavustusta ja joiden kanssa Helsingillä on yhteistyö-
sopimus. Nuorisopalveluiden avustusohjesääntö ei tunnista tällaista 
avustusmuotoa, eikä tämän kaltaisen avustuksen luomista kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle pidetä mielekkäänä.

Tarkoituksena on muuttaa etsivän nuorisotyön toteuttamismallia niin, 
että Helsingin kaupunki hakee etsivää nuorisotyötä varten myönnettä-
vän valtionavustuksen vuodesta 2019 alkaen kokonaisuudessaan ja 
tuottaa osan etsivästä nuorisotyöstä palveluostona. Jatkossa palvelun-
tuottajilta hankittavaa etsivää nuorisotyötä ei ole tarkoitus erikseen 
avustaa, vaan hankinnasta tehdään nykyistä selkeämpi ostopalveluso-
pimus. Kun Helsingin etsivän nuorisotyön toteuttamismallista on päätet-
ty, myös kaupungin omien etsivän työn työntekijöiden työsuhteet voi-
daan vakinaistaa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä_kaupunginhallituksen 
päätös 27.8.2012, § 893

2 Nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön järjestöavustusten avustus-
periaatteet 2017_opetusltk 4.10.2016, § 309
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3 Etsivän nuorisotyön vuonna 2018 maksettavien avustusten myöntämi-
sen valtuuttaminen_kulttuuri- ja vapaa-aikaltk 27.3.2018 § 76

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 96, 97, 98, 99 ja 100 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 101 §.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 39 (43)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

08.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 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

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

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.
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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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 102 ja 103 §: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.
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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, 
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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Varjokari Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.05.2018.


