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Kokousaika 22.05.2018 16:15 - 18:12

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
poissa: 112§

Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
saapui 16:52, poissa: 104§, 105§, 
106§, 107§, 108§, 109§

Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari saapui 16:20, poissa: 104§
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Meros, Päivi varajäsen

Muut

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

taja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Huurre, Petteri vs. liikuntajohtaja
Euramaa, Anne vuorovaikutusasiantuntija
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö

saapui 17:18, poissa: 104§, 105§, 
106§, 107§, 108§, 109§, 110§, 111§

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
104-111 §

Arja Karhuvaara varapuheenjohtaja
112 §
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Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
104-105 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
106-107 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
108 §

Petteri Huurre liikuntapaikkapäällikkö
109-111 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
112 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
104-112 §
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§ Asia

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

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

106 Asia/3 Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla

107 Asia/4 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluasiassa

108 Asia/5 Uneksivat puut -työryhmän oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön 
päätökseen 5.3.2018 § 3

109 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloitteesta lähiliikuntapaikan toteut-
tamiseksi Puistolan liikuntapuistoon

110 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloitteesta tekojääradan rakentamisesta 
Lauttasaaren liikuntapuistoon

111 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettujen Eveliina Heinäluoman, Sinikka Vepsän ja Kauko Koski-
sen ym. kolmesta valtuustoaloitteesta kunto-/juoksuportaiden rakenta-
miseksi Helsingin kaupungin eri alueille

112 Asia/9 Nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus
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§ 104
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 Niilo Toivonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Heimo Laaksonen ja 
Silja Borgarsdóttir Sandelin.

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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§ 105
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

4.5.2018, 23 §
Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle myönnettyjen erillismäärärahojen 
käyttövaltuudet hankinta-asioissa

4.5.2018, 24 §
Läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen 
jaostojen kokouksissa

14.5.2018, 25 §
Tarvepäätös toimitilan käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toi-
mialalta digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verkelle

Hallintojohtaja

30.4.2018, 16 §
Avoin ohjelmistokehitys 2018 -käyttöliittymäkehitystyön hankinta kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalle

4.5.2018, 17 §
Valtiontakuun hakeminen kulttuuripalvelukokonaisuuden HAM Helsin-
gin taidemuseon Gilbert & George: The Great Exhibition -näyttelyhank-
keelle

8.5.2018, 18 §
Työyhteisövalmennuspalveluiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

4.5.2018, 16 §
Vahingonkorvaushakemus koskien tiessä olleen kuopan aiheuttamaa 
rengasrikkoa Käpylän liikuntapuistossa

4.5.2018, 17 §
Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien tilojen vuokraaminen Unique Crea-
tions International Oy:lle
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Liikuntapaikkapäällikkö

3.5.2018, 37 §
Maanhaltijan suostumus anniskeluoikeuteen Kepa ry:lle Maailma Ky-
lässä -festivaalitapahtuman ajaksi Kaisaniemenkentälle 26. - 27.5.2018

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

2.5.2018, 30 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus

2.5.2018, 31 §
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n kuljetusavustusha-
kemus

Liikuntajaosto

3.5.2018, § 13
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

3.5.2018, § 14
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden 2018 
kokousajat

3.5.2018, § 15
Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen vuonna 2018

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
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pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 106
Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla

HEL 2017-005237 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hankintojen toimivaltaa 
liitteessä esitetyllä tavalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 1.6.2018 
alkaen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.6.2018, kulttuurin - ja vapaa-ajan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (10 luku § 1) mukaan toi-
mialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 2 momentti 3 kohta). 

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017, § 101 hankin-
toihin liittyvän toimivallan siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalla 31.5.2018 saakka. Esitys hankintavaltuuksista vastaa kaupungin-
hallituksen johtamisen jaoston päätöstä, eikä siinä ole muutoksia.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankintavaltuudet 1.6.2018, kulttuurin - ja vapaa-ajan toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.05.2017 § 101

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 15.05.2017 § 79
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§ 107
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluasiassa

HEL 2017-009572 T 03 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen päätöksen, jolla saatetaan kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tietoon käsitys toimialan laiminlyönnistä käsitellä 
kantelijan oikaisuvaatimus viivytyksettömästi ja kiireellisesti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 EOAK_4946_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Helsingin kau-
pungin liikuntalautakunnan menettelyn, koska hänen lokakuussa 2016 
liikuntalautakunnalle lähettämäänsä liikuntajohtajan päätöstä koske-
vaan oikaisuvaatimukseen ei ollut vastattu 14.8.2017 mennessä.

Asianhallintajärjestelmän asianohjauksessa tapahtuneen virheen vuok-
si määräajassa 11.10.2016 saapuneen, va. liikuntajohtajan vahingon-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 8 (30)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
22.05.2018

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

korvausvaatimuksen hylkäävää päätöstä 5.10.2016, 56 § koskevan oi-
kaisuvaatimuksen vastauksen valmistelu jatkui toimialalla vasta edus-
kunnan oikeusasiamieheltä saapuneen selvitys- ja lausuntopyynnön 
myötä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen 
päätöksellään 19.9.2017, § 44. Lautakunta antoi 3.10.2017 lausunnon 
eduskunnan oikeusasiamieheltä saamaansa selvitys- ja lausuntopyyn-
töön.

Apulaisoikeusasiamies katsoo päätöksessään 25.4.2018 
EOAK/4946/2017, että kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyaika ei 
täyttänyt kuntalaissa säädettyä käsittelyn viivytyksettömyyden eikä kii-
reellisyyden vaatimusta. Syynä oikaisuvaatimuksen käsittelyn kohtuut-
tomalle viivästymiselle oli kaupungin asianhallintajärjestelmään inhimil-
lisestä erehdyksestä tehty kirjaus, että asia oli valmis. Kun selvitys- ja 
lausuntopyyntö saapui 25.8.2017 toimialalle, oikaisuvaatimus käsiteltiin 
kiireellisesti ja päätös siihen annettiin 19.9.2017. Näistä syistä apulai-
soikeusasiamies tyytyy kiinnittämään toimialan huomiota perustuslais-
sa turvattuun oikeusturvaan kuuluvaan vaatimukseen käsitellä asiat 
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 EOAK_4946_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.10.2017 § 52
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§ 108
Uneksivat puut -työryhmän oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön 
päätökseen 5.3.2018 § 3

HEL 2018-002639 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Uneksivat puut -työryh-
män oikaisuvaatimuksen kumppanuuspäällikön tekemään avustuspää-
tökseen 5.3.2018, § 3.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 22.3.2018, Taide- ja kulttuuriavustukset 2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uneksivat puut -työryhmä haki 26.1.2018 jättämällään hakemuksella 4 
000 euron suuruista taide- ja kulttuuriavustusta taiteelliseen työskente-
lyyn ja kuluihin, jotka liittyvät Uneksivat puut -nimiseen produktioon. 
Avustusta ei myönnetty, ja samassa yhteydessä päätökseen kirjattiin, 
että saman nimiseen hankkeeseen oli jo myönnetty avustusta syksyllä 
2017 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, delegoidut, 2. jako, 5.3.2018, 
§ 3).  
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Työryhmän tuottaja hakee 22.3.2018 päivätyllä sähköpostilla oikaisua 
päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 9.3.2018 pöytäkirja-
note kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on 
liitteenä.

Hakija kertoo oikaisuvaatimuksessa, että vaikka esityksen nimi on sa-
ma, kyseessä ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan sama esitys. 
26.1.2018 hakemuksessa esiteltävä teos toteutetaan kolmella kielellä 
(suomi, englanti, saksa) ja sopii aiemman version sijaan kaupunkipuis-
toon sopivaksi. Lisäksi valo- ja äänisuunnittelu ja koreografiat suunni-
tellaan uusiksi kaupunkipuistoihin ja suuremmalle yleisömäärälle sopi-
vaan muotoon.

Työryhmälle Uneksivat puut myönnettiin 3 000 euroa saman nimiseen 
produktioon Kulttuurijaoston kokouksessa 26.9.2017, § 4. Tuolloin ha-
kemuksen mukaisesti esitys aiottiin toteuttaa Keskuspuistoon. 
26.1.2018 jätetyssä hakemuksessa haettiin avustusta teoksen muok-
kaamisesta ja työstämisestä kiertue-esitykseksi, joka soveltuu myös ul-
komailla esitettäväksi. Esityksiä oli tarkoitus olla Helsingin Hesperian 
puiston lisäksi Berliinissä. 

Valmisteluvaiheessa työryhmän aiempaa ja oikaisuvaatimuksen koh-
teena olevia hakemuksia on verrattu keskenään. Hakemuksissa esitel-
lyillä hankkeilla huomioitiin olevan monia yhtäläisyyksiä. Produktion ni-
men lisäksi molemmissa hakemuksissa on liitteenä työsuunnitelma, jot-
ka muistuttavat suuresti toisiaan. Molemmat työsuunnitelmat alkavat 
samalla tavalla, ja samalla lainauksella. Molemmissa työsuunnitelmissa 
kerrotaan teoksen perustuvan sarjakuvateokseen, joka on molemmissa 
tapauksissa sama. 26.1.2018 päivätyn hakemuksen työsuunnitelmassa 
teoksista käytetään nimityksiä näyttämöversio ja kiertueversio, mikä 
viittaa saman hankkeen kahteen eri variaatioon. Produktioiden toteutta-
va työryhmä on kokonaisuudessaan lähestulkoon sama, joskin pienem-
pi jälkimmäisessä hakemuksessa. Kyseessä on siis samasta produk-
tiosta tehtävä uudelleen muokattava kiertueversio, ja harkinta on kos-
kenut sitä, tukeeko kaupunki myös uutta, liikuteltavampaa versiota 
teoksesta.  

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia. 

Päätöksenteon yhteydessä on huomioitu, että saman nimiseen hank-
keeseen on jo kertaalleen myönnetty avustusta, ja katsottu, että tämä 
on Helsingin kaupungin osalta riittävä tuki hankkeelle. Vaikka produk-
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tion sisältöä on muunneltu uusiin paikkoihin sopivaksi, ei päätöksen-
teon yhteydessä ole katsottu, että saman nimiseen, samaan teokseen 
pohjautuvaan ja pitkälti samalla työryhmällä toteutettavaan produktioon 
myönnettäisiin toista kertaa avustusta. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta 
muutoksiin. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 22.3.2018, Taide- ja kulttuuriavustukset 2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalve-
lut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 05.03.2018 § 3
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§ 109
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloitteesta lähiliikuntapaikan to-
teuttamiseksi Puistolan liikuntapuistoon

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikan toteuttami-
seen Puistolan liikuntapuistoon. 

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 
valtuustoaloitteen lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi vuonna 1994 val-
mistuneeseen Puistolan liikuntapuistoon talousarviossa jo olevilla mää-
rärahoilla. Talousarviossa on 500 000 euroa kohdennettuna 1–2 lähilii-
kuntapaikan rakentamiseen kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntä-
mistä liikuntarakentamisen lisämäärärahoista. 

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän 
kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään 
lähiliikuntapaikkaa. Puistolan peruspiiriin kuuluvat Puistolan lisäksi Ta-
pulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Koko koillisen suurpiirin alu-
eella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat 
Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä. 

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen 
suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikunta-
paikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan 
ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. 
Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaik-
kaa. 

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva mo-
nitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puis-
tolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme ten-
niskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-
pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämää-
rä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähilii-
kuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen lii-
kuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti Helsingin stra-
tegian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähilii-
kuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapai-
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kan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen li-
säksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa 
rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle 
Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 8.6.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo 
Laaksosen ja 22:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esite-
tään, että budjetissa olevilla määrärahoilla (250 000 euroa/ lähiliikunta-
paikka) suunniteltaisiin ja toteutettaisiin lähiliikuntapaikka Puistolan lii-
kuntapuistoon. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 15 (30)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
22.05.2018

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

§ 110
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloitteesta tekojääradan rakentamises-
ta Lauttasaaren liikuntapuistoon

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mari Holopainen: Asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen 
5.6.2018.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Holopaisen 
ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren 
tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Hanket-
ta ei ole myöskään vielä suunniteltu lainkaan, joten sen toteutuminen 
ehdotetussa aikataulussa on epätodennäköistä. 

Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei 
ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousar-
viossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjel-
massa. 

Aloitetta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alu-
eella ja sillä, että Lauttasaaren liikuntapuiston kaukaloon asennettava 
tekojää olisi edullinen hintaluokaltaan 40 000–60 000 euroa. Liikunta-
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palvelujen selvitysten perusteella tekojään käyttökustannukset olisivat 
noin 65 000 euroa vuositasolla. Tekojääradan rakentamisen kustan-
nuksia ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta vastaavan kokoisen te-
kojääkaukalon investointikustannuksiksi Laajasalossa - jossa kenttään 
on jo valmiiksi asennettu jäädytysputkisto - on arvioitu 300 000 euroa. 
Tekojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden han-
kintojen lisäystä. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta.  

Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaa-
reen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän 
(64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on huo-
mioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä te-
kojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleis-
kaavan”.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.5.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia 
Nygårdin ja 21:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, 
että Helsingin kaupunki selvittää pikaisella aikataululla mahdollisuutta 
rakentaa tekojäärata Lauttasaaren liikuntapuistoon (ns. Pyrkän kentäl-
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le) jo kuluvan budjettikauden aikana. Aloitteessa todetaan tekojäära-
dasta olevan kysyntää kantakaupungin alueella ja uskotaan toteutues-
saan tekojääradan käyttöasteen olevan korkea. Aloitteessa kerrotaan 
jo alustavasti selvitetyn tekojääradan rakentamiseen liittyviä kustannuk-
sia. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 111
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettujen Eveliina Heinäluoman, Sinikka Vepsän ja Kauko Kos-
kisen ym. kolmesta valtuustoaloitteesta kunto-/juoksuportaiden ra-
kentamiseksi Helsingin kaupungin eri alueille

HEL 2018-002597 T 00 00 03

Sisältää myös lausunnot aloitteille HEL 2018-002002 ja HEL 2018-003210

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi valtuutettu Eveliina Heinäluo-
man ym. aloitteesta juoksuportaiden rakentamiseksi Myllypuron Alaki-
venpuiston mäelle, valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloitteesta kunto-
/juoksuportaiden rakentamiseksi Suutarilan täyttömäelle ja valtuutettu 
Kauko Koskisen ym. aloitteesta harjoitteluportaiden rakentamiseksi 
Alppikylän huipulle seuraavan yhteisen lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa yhdessä liikunnan ulkoilupalve-
luiden kanssa selvityksen paikoista, jonne voisi rakentaa kuntoportaat. 
Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Kaupunkiympä-
ristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä. 

Selvitystyössä on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti mahdolliset si-
joituspaikat, huomioiden tavoitettavuus, ympäristö, kasvillisuus, kun-
nossapito jne. Selvityksessä sovitaan myös, mikä taho huolehtii portai-
den kunnossapidosta. Vanhan virasto-organisaation aikaan kyseisen 
virasto jonka hallinnoimalle maa-alueelle rakennettiin, huolehti myös 
lähtökohtaisesti kunnossapidosta. Näin on toimittu Malminkartanon ja 
Paloheinän portaiden suhteen. Malminkartanon täyttömäki ja mäen hui-
pulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja 
ylläpitämiä. Paloheinän ulkoilualue ja kuntoportaat ovat kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitä-
miä. 

Helsingissä on rakennettu kuntoportaat Malminkartanon ja Paloheinän 
täyttömäille. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupun-
gille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kau-
punginosiin.

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. Portaat 
Paloheinässä valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suu-
ren suosion. Portaihin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa mi-
tattiin yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. 
Paloheinän portaiden asiakasmäärä on osoittanut, että oikein sijoitettu-
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na ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Portaat suunniteltiin leveäm-
miksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin liikku-
maan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden toteu-
tus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu to-
teutettavaksi vuoden 2018 aikana. 

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan portaiden suunnittelussa ja 
sijoituspaikan valinnassa tulisi huomioida laajempi kokonaisuus kuin 
vain portaiden rakentaminen. Liikunnan ylläpitämien Paloheinän por-
taat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kiipeämisen jälkeen 
voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata takaisin alas, joko 
portaita pitkin tai vieressä olevaa ulkoilureittiä pitkin, jolloin portaista voi 
käyttää suurempi ihmismäärä samanaikaisesti.

Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, tulee 
portaista rakentaa tarpeeksi leveät, jotta portaita ylös nouseva ulkoilija 
voi turvallisesti kohdata niitä alas laskeutuvan ulkoilijan. 

Portaiden kunnossapito tulee myös huomioida suunnittelussa ja niiden 
kunnossapitoon tulee varata riittävä määräraha. Kunnossapidon mää-
rittely määräytyy jo osittain portaiden materiaalivalinnalla. Paloheinän 
portaiden pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Portaiden runko 
on metallia mutta itse porrasaskelmat ovat puuta, valinta tehtiin mm. 
esteettisistä syistä, puu soveltuu Paloheinän ulkoilualueen kokonaisuu-
teen. Puupinnan liukkauden torjunta on todella haastavaa, joten liikun-
tapalvelut linjasi jo portaiden materiaalivalinnan yhteydessä että portai-
ta ei oteta talvikunnossapidon piiriin.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1
2 Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 14022018 9
3 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 14032018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 13.6.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina 
Heinäluoman ja 22:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esite-
tään, että Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala tekee 
selvityksen juoksuportaiden rakentamisesta Alakiven täyttömäelle ja 
ryhtyy toimenpiteisiin portaiden rakentamiseksi. Aloite kokonaisuudes-
saan on liitteenä. Aloitteesta on pyydetty lausunto myös kaupunkiym-
päristölautakunnalta. 

Kaupunginkanslia on pyytänyt 6.6.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka 
Vepsän ja 20:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, 
että Helsingin kaupunki tekee selvityksen kunto-/ juoksuportaiden ra-
kentamisesta Suutarilan täyttömäelle, mikäli hanke todetaan mahdolli-
seksi toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Aloite kokonaisuudessaan on 
liitteenä. Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakun-
nilta. 

Kaupunginkanslia on pyytänyt 21.6.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Kauko 
Koskisen ja 15:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään 
juoksu-/ harjoitteluportaiden rakentamista Koillis-Helsingissä sijaitseval-
le Alppikylän huipulle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Valtuus-
toaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Koska parhaillaan on menossa selvitystyö paikoista, jonne voisi raken-
taa kuntoportaat, on kaikkiin kolmeen asiaan liittyvään valtuustoaloit-
teeseen tarkoituksenmukaisinta vastata yhteisellä lausunnolla. Selvityk-
sen toteuttaa kaupunkiympäristön toimiala yhdessä liikunnan ulkoilu-
palveluiden kanssa ja selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 ai-
kana. Kaupunkiympäristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1
2 Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 14022018 9
3 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 14032018 2

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 112
Nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus

HEL 2018-005474 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Nasima Razmyar (Nuorten Kotkien Keskusliitto ry:n pu-
heenjohtaja)

Puheenjohtaja Nasima Razmyarin ollessa esteellinen puheenjohtajana 
toimi tämän asian kohdalla lautakunnan varapuheenjohtaja Arja Karhu-
vaara.

Pöydällepanoehdotus:
Terhi Peltokorpi: Pyydän asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Peltokorven 
ehdotuksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä nuorisopalvelujen 
nimikkotilajärjestelmästä luopumisen ja samalla hyväksyä mallin, jossa 
korvaava tuki mahdollistetaan joko a) avustuksin tai b) sopimuksin tai 
c) siirtona järjestökonttoriin. Muutokset toteutetaan vuoden 2019 lop-
puun mennessä.

Esittelijän perustelut
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Nimikkotilajärjestelmän uudistuksen tavoitteeksi on asetettu kuntalain 
kirjaus siitä, että helsinkiläiset ja helsinkiläiset toimijat saavat kunnan 
asukkaina oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun.  Nykyinen jär-
jestelmä ei ole tasapuolinen kaikkia toimijoita kohtaan vaan suosii niitä, 
jotka ovat sen piirissä. Toiminta-avustuksen yhteydessä myönnettävä 
vuokra-avustus on ollut tukena niille, joilla ei ole nimikkotilaa tai huonet-
ta, mutta tilanne ei ole ollut tasapuolinen.   

Kaupunkistrategian kirjaus siitä, että Helsinki ymmärtää roolinsa yhä 
enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana sekä luo aktiivisesti 
kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen kanssa myös edellyttää, että nuo-
risopalvelut valmistelevat esityksen, jolla nimikkotilajärjestelmän piirissä 
oleville toimijoille turvataan toimintaedellytykset nimikkotilajärjestelmän 
luopumisen jälkeen. 

Nimikkotilajärjestelmästä luopuminen on myös avaus sen osalta, mitä 
kaupunki tukee avustuksin ja mitä palveluja kaupunki hankkii – ja onko 
tuohon väliin mahdollista kehittää jotain uutta tapaa toimia. Uudistusta 
ei ole valmisteltu säästötoimenpiteenä. 

Taustaa nimikkotiloista

Kansalaistoiminnan laaja tukeminen on aina ollut yksi keskeisiä nuori-
sotoimen tehtäviä. Avustusten ja muun tukemisen lisäksi nuorisopalve-
lulla on hallinnassaan toimipaikkoja (11), joita myönnetään nimikkoti-
loiksi. Vielä 1990-luvulla nimikkotiloja oli reilu kaksikymmentä ja niissä 
toimi neljäkymmentä järjestöä, mutta pikku hiljaa niistä on luovuttu.

Nimikkotilalla tarkoitetaan huonetta tai huoneistoa, jotka myönnetään 
vuodeksi kerrallaan ajalle 1.9.– 31.8. Nimikkotilan hakijan pitää osoittaa 
yhdistyksen toiminnallisuuden täyttävät kriteerit, kuten esim. oma työn-
tekijä, toiminnan laajuus ja säännöllisyys. Tilassa tulee olla toimintaa 
vähintään neljänä päivänä viikossa. Nimikkotiloja myönnetään nuoriso-
yhdistyksille raportointivelvoitteella. Nimikkotiloista päättää kumppa-
nuuspäällikkö ja ne on haettava huhtikuun viimeiseen arkipäivään klo 
16.00 mennessä kumppanuusyksiköstä. Mikäli tilan käyttö ei täytä 
myöntämiskriteereitä, voidaan tilan käyttö evätä. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.1.2016 alkaen, kohta 10: Nimikkotilat)

Vuokra-avustus paikkaa osin epäoikeudenmukaista tilannetta

Koska nimikkotiloja on rajallinen määrä, on muilla nuorisojärjestöillä 
mahdollisuus hakea vuokra-avustusta toiminta-avustuksen yhteydessä. 
Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskel-
poiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila. Vuokra-avustuk-
seen ovat oikeutettuja myös ne helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuori-
sopiirijärjestöt, joiden paikallisjärjestöt tai -osastot ovat oikeutettuja toi-
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minta-avustuksiin. Vuokra-avustusta voidaan myöntää, mikäli yhdistyk-
sellä on toimintaa tilassa vähintään neljänä päivänä viikossa (samat kri-
teerit kuin nimikkotilojen osalta). 

Nuorisojaosto päättää vuosittain toimintalinjat vuokra-avustusten jaka-
misesta ja määrittelee vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Yhdistys 
voi saada vuodessa vain yhden vuokra-avustuksen enimmäismäärän 
(300 euroa/kk). Jos järjestöllä on hallussaan nimikkotila, se ei ole oi-
keutettu vuokra-avustukseen. Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avus-
tushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushake-
mukseen. Avustushakemukseen on tällöin täytettävä vuokraselvitystie-
dot. Ensimmäistä kertaa vuokra-avustusta hakevien on toimitettava liit-
teenä kopio voimassa olevasta vuokrasopimuksesta. Mikäli vuokrasopi-
mukseen tulee muutoksia, on kopio uudesta vuokrasopimuksesta liitet-
tävä hakemukseen. 

Nimikkotilojen haku ja raportointi

Nimikkotilojen hausta ilmoitetaan nuorisopalveluiden kumppanuusyksi-
kön huhtikuun järjestötiedotteessa ja Internet-sivuilla. Viime vuonna ha-
kemuksia saapui 16 kpl, joiden osalta myönteinen päätös tehtiin yhtä 
lukuun ottamatta kaikkien kanssa (kumppanuuspäällikön päätös 
23.05.2017, § 35, liitteenä).  Myönnetty nimikkotila on tarkoitettu vain 
järjestön omaan käyttöön. Tilaa ei saa edelleen vuokrata tai luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle. Tilan jakamisesta toisen järjestön kanssa tu-
lee aina sopia erikseen nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön kanssa. 
Nimikkotilan saaneen järjestön on ilmoitettava muista nimikkotilassa 
toimivista järjestöistä sille tarkoitetulla lomakkeella ja raportoitava tilan 
käytöstä kuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä.

Uudistettu malli

Nimikkotilojen vuokramenot ovat vuositasolla 320 000 euroa. Tilat ovat 
hyvin erikokoisia: kaksi suurinta (Paulig ja Partioasema) vievät vuokra-
menoista puolet ja vastaavasti kuuden pienimmän tilan vuokramenot 
ovat vuositasolla yhteensä noin 50 000 euroa. Valmistelun lähtötilanne 
on ollut se, ettei uudistuksella haeta säästöjä, vaan nykyinen vuokra-
menopotti siirrettäisiin helsinkiläisen kansalaistoiminnan edistämiseen. 

Nuorisopalvelut on valmistellut uudenlaisen ja oikeudenmukaisemman 
mallin tukea nuorisopalveluiden kumppaneiden toimintaa, jossa niin 
avustukset, muu tuki ja mahdolliset nuorisotyölliset sopimukset ovat lin-
jassa aiemmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Muutos lisää jär-
jestöjen tukemisen läpinäkyvyyttä.

Toimialan hallinto myös selvittää parhaillaan toimialan ns. tuotekartan 
(tukemisen) moninaisuutta sekä maksuperusteiden ja hintojen muodos-
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tamisen lähtökohtia ja periaatteita. Tässä työssä selvitetään tuotekart-
taan ja hinnastoihin sisältyvät alennukset ja subventiot (palvelut, tuot-
teet, rakennusten ja alueiden vuokrat, tilavuokrat, mukaan lukien avus-
tusjärjestelmään sisältyvät hintojen tai maksujen alennukset/korvauk-
set) sekä näiden perusteet. Työn on määrä valmistua kesällä 2018. 

Nimikkotilauudistuksen valmistelussa on kuultu kaikkia nimikkotilajär-
jestöjä sekä helsinkiläisten nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestöä Helsin-
ki-Teamia sekä kaupunkiympäristön toimialaa ja kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan tilapalveluja. Valmistelua on tehty alkuvuodesta 2018 
lähtien. Mahdolliset muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 ku-
luessa. Lisävauhtia valmisteluun on tuonut se, että kaupunkiympäristön 
toimialalla valmistellaan esitystä Pauligin Huvilan myymisestä. Nimikko-
tilajärjestelmän muutos on tarkoitus toteuttaa pääosin kesäkuun alusta 
2019, mutta kuitenkin niin, että Pauligin huvilan ja Päijänteentien kerho-
tilan (molemmat kaupungin omia tiloja) osalta muutokset tehtäisiin jo 
vuodenvaihteessa 2018–2019.

Uudessa mallissa valmistellaan jokaisen nykyisessä järjestelmässä ole-
van järjestön osalta korvaava ratkaisu joko 1) avustuksin tai 2) sopi-
muksin tai mahdollisen välivuokrauksen avulla tai 3) mahdollisena siir-
tona järjestökonttoriin. Esityksessä lautakunta tekisi järjestelmästä luo-
pumisesta periaatepäätöksen ja jokaisen järjestön osalta nuorisopalve-
lut jatkovalmistelevat täsmennetyn mallin korvaavasta tuesta. Tässä 
vaiheessa ei ole mahdollista varmuudella todeta tarkkaa euromäärää, 
kuinka paljon nimikkotilojen vuokrapotista on siirrettävissä vuokra-avus-
tuksiin, koska selvitystyö mahdollisen järjestökonttorin osalta on vielä 
kesken. Tavoitteena on kuitenkin se, että nykyinen toiminta-avustuksen 
yhteydessä oleva vuokra-avustusta (300 euroa/kk) korotettaisiin 100–
200 eurolla /kk. Parhaillaan useat järjestöt arvioivat mahdolliseen jär-
jestökonttoriin siirtymistä (Viipurinkatu 2) ja tekevät omat päätöksensä 
asiasta lähiviikkoina. 

Koska mm. partiolippukunnat ovat esittäneet huolensa uudistuksen vai-
kutuksista ja riskeistä toiminnalleen, nuorisopalvelut ja kaupunkiympä-
ristö ovat laatimassa yhteistä kirjettä tilojen ulkopuolisille omistajille. 
Tässä kirjeessä kaupunki kertoo vuokranantajille muutoksesta ja kau-
pungin toiveesta, että  järjestöt voisivat jatkaa toimintaansa yhä nykyi-
sissä tiloissa.

Nuorisopalvelut käyvät eräiden nykyisin nimikkotiloissa toimivien järjes-
töjen kanssa neuvotteluja nuorisotyöllisen tai eritysosaamisen hankin-
nasta (sopimukset.) Nämä neuvottelut ovat vielä alkutekijöissään. Ni-
mikkotilamuutoksen yhteydessä selvitetään myös  liikuntapalvelulla 
käytössä olevan välivuokrausmallin soveltuvuus nuorisopalveluiden 
avustaman kansalaistoiminnan tukemiseen. Tässäkin mallissa kyse oli-
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si myös kaupungin ja järjestön välisestä (määräaikaisesta) sopimuk-
sesta. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorisopalvelujen nimikkotilat ja järjestöt, kuvalk 22.5.2018
2 Nuorisopalvelujen nimikkotilojen tarkemmat tiedot, kuvalk 22.05.2018
3 Kumppanuuspäällikön päätös, Nimikkotilojen myöntäminen 1.9.2017-

31.8.2018 23.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111 ja 112 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 108 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja
104-111 §

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja
112 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Peltokorpi Niilo Toivonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.05.2018.


