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Kokousaika 05.06.2018 16:15 - 18:44

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
poistui 17:21, poissa: 121§ - 129§

Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
saapui 16:57, poissa: 113§ - 117§

Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura
Gebhard, Elisa varajäsen
Meros, Päivi varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Pietarila, Mari viestintäasiantuntija
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Korell, Taina yksikön päällikkö

saapui 17:31, poistui 17:52, läsnä 
123§ - 128§

Kuusela, Matti tilapalvelupäällikkö
saapui 16:24, poistui 16:47, läsnä: 
115§

Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
saapui 17:52, läsnä: 129§

Puheenjohtajat

Nasima Razmyar 113-120 §
Arja Karhuvaara 121-129 §
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Esittelijät

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
113-114 §, 117-119 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
115-116 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
120-128 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
129 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
113-129 §
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§ Asia

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

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

115 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimitilojen ensimmäisen vaiheen tarveselvi-
tyksen hyväksyminen

116 Asia/4 Kulttuurikeskus Caisan hinnasto 1.8.2018 alkaen

117 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuula Haataisen ym. valtuustoaloitteesta Laajasalon asu-
kastalo Ylistalon säilyttämisestä asukaskäytössä

118 Asia/6 HIT Helsinki yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston päätökseen 
20.3.2018, § 8

119 Asia/7 Noora-työryhmän oikaisuvaatimus kulttuuripalveluiden kumppanuus-
päällikön päätökseen 6.4.2018, § 4

120 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloitteesta tekojääradan rakentamisesta 
Lauttasaaren liikuntapuistoon

121 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloitteesta maauimalapohjaisen ui-
mahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon

122 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kuntalaisen aloitteeseen ilmaisten uintikertojen myöntämiseksi sotaor-
voille Helsingin uimahalleihin

123 Asia/11 Funky Team ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
3.4.2018, § 11

124 Asia/12 Malmin Palloseura ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
3.4.2018, § 11

125 Asia/13 PIHAUS - Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry:n oikaisuvaati-
mus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11

126 Asia/14 Helsingin Ponnistus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
3.4.2018, § 11

127 Asia/15 Fin Tennis & Pentathlon ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätök-
seen 3.4.2018, § 11
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128 Asia/16 Parkour Oppimiskeskus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätök-
seen 3.4.2018, § 12

129 Asia/17 Nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus
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§ 113
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 Mari Holopainen 
ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Terhi Peltokorpi ja Laura 
Varjokari.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Sami Muttilaisen sijasta Terhi Peltokor-
ven.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mari Holopai-
nen ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Sami Muttilainen ja Lau-
ra Varjokari.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 114
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Hallintojohtaja

24.5.2018, 19 §
Toimialan hallinnon tietosuojan vastuuhenkilöiden nimeäminen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

25.5.2018, 6 §
AV-laitteiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle Elannon van-
han leipätehtaan kiinteistöön

Taidemuseon johtaja

23.5.2018, 40 §
Finnkinossa esitettävän graffitinäyttelyyn liittyvän Style Wars -elokuvan 
pääsylipulla sisäänpääsy myös HAMin näyttelyihin 6.6. - 10.6.2018

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

18.5.2018, 19 §
Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien tilojen vuokraaminen Sporttipaja 
Oy:lle

24.5.2018, 20 §
Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä koskevien vakiovuoro-
jen tilavuokran alentaminen

Liikuntapalvelupäällikkö

4.5.2018, 4 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Stadi Cup vuonna 2018

4.5.2018, 5 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Naisten kymppi vuonna 2018
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4.5.2018, 6 §
Tapahtumayhteistyösopimus, uinnin ja uimahyppyjen nuorten EM -kil-
pailut vuonna 2018

4.5.2018, 7 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki Cup 2018

4.5.2018, 8 §
Tapahtumayhteistyösopimus, lentopallon EM-karsintaottelut vuonna 
2018

14.5.2018, 9 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Cheerleading EM -kilpailut vuonna 2018

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 115
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimitilojen ensimmäisen vaiheen tarvesel-
vityksen hyväksyminen

HEL 2018-006117 T 10 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä toimistotilojen vuok-
rausta koskevan ensimmäisen vaiheen tarveselvityksen ja osaltaan oi-
keuttaa kaupunginympäristön toimitilavuokrausyksikön vuokraamaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Ncc Property Development 
Oy:ltä yhteensä 1 597,5 m² osoitteesta Konepajankuja 1 viimeistään 
1.12.2018 lukien liitteenä olevassa vuokrasopimusluonnoksessa esite-
tyin ehdoin. Lisäksi lautakunta kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa 
sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa valmistelemaan toimitilakoko-
naisuutta koskevat suunnitelmat kaupungin päätöksentekoon syksyllä 
2018.

Samalla irtisanotaan vuokrasopimukset Hietaniemenkatu 9:n tilat vai-
heittain yhdessä kaupunkiympäristön kanssa sovittavan aikataulun mu-
kaisesti ja Kalevankatu 6:n tilat 31.12.2018 mennessä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Koy Fredriksberg A toimistotilojen vuokrasopimusluonnos  29.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on ollut käynnissä lokakuusta 2017 
toukokuun loppuun 2018 toimintatapojen kehittämisen ja yhteisen toi-
mitilan hanke. Hankkeen yhteydessä on kartoitettu yhdessä kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa mahdollisia tulevia tilaratkaisuja asian-
tuntija-, suunnittelu- tai johtamistyötä tekevien työntekijöiden toimitilojen 
keskittämiselle. Keskittämisen tavoitteena on kehittää yhteisiä ja inno-
vatiivisia työ- ja toimintatapoja sekä löytää tilaratkaisu, joka parhaalla 
mahdollisella tavalla tukee toimialan työ- ja toimintatapoja, kasvattaa 
toimialan vaikuttavuutta sekä lujittaa toimialan yhteisyyttä. Keskittämi-
sessä tavoitellaan tämän lisäksi myös toimialan tilankäytön tehostamis-
ta ja taloudellisen säästön synnyttämistä tilakustannuksista. 

Tiloja on etsitty noin 300 työntekijälle, jotka ovat toimialan hallinnon 
(noin 170), kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelukokonaisuuksien (yh-
teensä noin 90) työntekijöitä sekä toimialan projektityöntekijöitä (noin 
30).

Yhteisen toimitilan tarve on ilmeinen. Toimialamallin hyötyjen saavutta-
minen edellyttää välittömiä ja spontaaneja kohtaamisia, uutta tapaa 
tehdä töitä ja johtaa sekä asiantuntijatyötä tekevien työntekijöiden pa-
rempia mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen. Toimialauudistuksen 
käynnistyttyä 1.6.2017, asiointi- ja kokousmatkailu työpäivien aikana 
ovat lisääntyneet ja kommunikointi sähköpostin välityksellä korostunut. 
Yhteinen ja moderni monipaikkaisen työhön perustuva toimitilaratkaisu 
mahdollistaa parhaiten luonnollisen vuorovaikutuksen sekä toisen työs-
tä ja tekemisestä oppimisen. 

Kartoitetuista kohteista potentiaalisin ratkaisu on Fredriksbergin tilat 
osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.

Ehdotettu 1 597,5 m² tilojen vuokraus on toimitilahankkeen ensimmäi-
nen vaihe ja koskee noin 100 työntekijää. Ensimmäisen vaiheen vuok-
ra-aika käynnistyy 1.10.–1.12.2018 välisenä aikana. Ensimmäisessä 
vaiheessa Konepajakuja 1 tilojen vuokrauksen yhteydessä luovutaan 
Hietaniemenkatu 9:n ja Kalevankatu 6:n tiloista, joissa tällä hetkellä on 
nuorisopalvelukokonaisuuden, toimialan hallinnon sekä yleisten kulttuu-
ripalvelujen henkilöstöä. 

Toisessa vaiheessa tarkoitus on vuokrata tiloja siten, että tilojen yh-
teenlaskettu määrä on n. 4 500 m². Toisessa vaiheessa luovutaan Pa-
silan kirjaston ja Töölön kisahallin toimistotiloista. Muutto koskee tällöin 
noin 200 työntekijää ja vuokrauksen alkamisajankohta ajoittuu n. vuo-
denvaihteeseen 2019–2020.
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Hanke ei sisälly vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja 
osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018–2020. 
Sitä on edistetty erittäin kiireellisenä, koska kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan Hietaniemenkatu 9:n tiloista luopuminen helpottaa osaltaan tilo-
jen suhteen jatkuvassa paineessa olevaa päivähoitotoimintaa sekä 
myös välillisesti Maria 01:nä tunnetun Helsingin kasvuyrityskeskuksen 
laajentumista.   

Poistuvien toimistotilojen vuosivuokra on 593 000 euroa. Kaupunkiym-
päristön toimialan laskelman mukaan kolmen ensimmäisen vuoden 
ajalle on arvioitu kokonaisvuokra kustannus käyttäjälle 21,50 eu-
roa/m²/kk, 34 346,25 euroa kuukaudessa ja 412 155 euroa vuodessa. 
Kokonaisvuokra sisältää NCC Property Development Oy:lle maksetta-
van vuokran ja kaupunkiympäristötoimialan hallintopalkkion.

Mikäli toimitilojen keskittämisen kokonaisuutta koskevat sopimusneu-
vottelut päättyisivät tuloksetta, kaupunkiympäristön toimialan laskelman 
mukaan arvioitu kokonaisvuokra olisi käyttäjälle 24,50 euroa/m²/kk, 39 
138,75 euroa kuukaudessa ja 469 665 euroa vuodessa. Kokonaisvuok-
ra sisältää NCC Property Development Oy:lle maksettavan vuokran ja 
kaupunkiympäristötoimialan hallintopalkkion.

Hankkeen kolmelle vuodelle pääomitettu arvo 0,86–1,02 miljoonaa eu-
roa ja arvioitujen muiden käyttökustannuksien lisäys on noin 50 000 eu-
roa vuodessa.

Asia on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 1.6.2018. 

Liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen tulee vähäisiä muutoksia 
ennen allekirjoitusta. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta kaupun-
kiympäristö hakee kansliapäällikön oikeutuksen vuokrauksen hyväksy-
miseen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Koy Fredriksberg A toimistotilojen vuokrasopimusluonnos  29.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
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§ 116
Kulttuurikeskus Caisan hinnasto 1.8.2018 alkaen

HEL 2017-013160 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vahvistaa liitteenä olevan Kult-
tuurikeskus Caisan uuden hinnaston 1.8.2018 alkaen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurikeskus Caisan hinnasto 1.8.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvisti kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan hinnastot ja maksut 12.12.2017. Lisäksi lautakunta päätti val-
tuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuoden 2018 
aikana tarpeellisia, mutta vähäisiä muutoksia tämän päätöksen myötä 
hyväksyttyihin hintoihin ja maksuihin.

Kulttuurikeskus Caisan muuttaessa uusiin tiloihin (osoite: Kaikukatu 4) 
tarvitaan toiminnan käynnistymisen mahdollistamiseksi uusien tilojen ja 
toimintojen mukaiset hinnastot jo ennen kuin toimialan muiden tilojen 
taksaluettelon vahvistetaan.

Toimialan kaikkia toimintoja koskeva yksityiskohtainen ehdotus kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan taksoista ja maksuista tuodaan kulttuurin ja 
vapaa-ajan lautakunnan päätettäväksi syksyn aikana. 

Liitteessä 1 on Kulttuurikeskus Caisan hinnastonmuutosesitys.

Esittelijä
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hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurikeskus Caisan hinnasto 1.8.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 06.04.2018 
§ 16

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.03.2018 
§ 11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 47

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 88
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§ 117
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuula Haataisen ym. valtuustoaloitteesta Laajasalon 
asukastalo Ylistalon säilyttämisestä asukaskäytössä

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyi-
sen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan 
omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muut-
tuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyt-
töön kaupunkistrategian mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan 
tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimei-
simpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkoti-
lajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. 
Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kau-
pungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella 
ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liit-
tyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.  

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan 
kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon 
myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mu-
kaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien 
kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdolli-
suus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkies-
sa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla 
vastaavan asukkaiden yhteisen tilan. 

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi 
hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tä-
män rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntä-
mällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- ja ker-
hotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhin-
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taisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakun-
tien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harras-
tusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen moni-
käyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia 
vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastus-
tilojen saavutettavuus. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään: 
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. 
Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaami-
seksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat 
käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lai-
namallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taa-
ta monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyi-
sen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan 
omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muut-
tuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyt-
töön kaupunkistrategian mukaisesti. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan 
tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimei-
simpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkoti-
lajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. 
Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kau-
pungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella 
ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liit-
tyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.  

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan 
kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon 
myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mu-
kaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien 
kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdolli-
suus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkies-
sa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla 
vastaavan asukkaiden yhteisen tilan. 

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi 
hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tä-
män rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntä-
mällä lainoja näihin hankkeisiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.6.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuula 
Haataisen ja 21:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esite-
tään, että Laajasalon asukastalo Ylistaloa ei myydä, vaan talo perus-
korjataan kaupungin kustannuksella ja säilytetään asukkaiden yhteise-
nä tilana vuokraamalla talo Laajasaloseuralle kohtuullisella ja pitkäai-
kaisella vuokrasopimuksella. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 
Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 118
HIT Helsinki yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston päätök-
seen 20.3.2018, § 8

HEL 2018-002569 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä HIT Helsinki yhdistys 
ry:n oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri-
jaoston tekemään avustuspäätökseen 20.3.2018, § 8 Taide- ja kulttuu-
riavustukset 2018, kulttuurijaoston 3. jako

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 11.4.2018, oikaisuvaatimus, HIT Helsinki
2 Oikaisuvaatimus 5.4.2018, päätös

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

HIT Helsinki yhdistys ry hakee 11.4.2018 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 
3.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty mää-
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räajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus koko-
naisuudessaan on liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto myönsi 20.3.2018, § 
8 HIT Helsinki yhdistys ry:lle 4 000 euron avustuksen pienten lasten ke-
säteatterihankkeelle. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään myönnetyn 
summan nostamista joko haettuun 10 000 euroon tai vähintään vuoden 
2017 avustuksen tasolle 7 500 euroa. 

Oikaisuvaatimuksessa vedotaan seuraaviin seikkoihin:

1. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta ja yhdistys on toiminut jo 
10 vuotta.

2. Yhdistyksen toiminta on merkittävää ja tärkeää.
3. Kesäteatteriesitykselle on selkeä tarve eli Helsingissä ei ole mui-

ta pienille lapsille suunnattuja ammattiteatteriesityksiä kesän ai-
kana. ”Kesäteatteria perheelle löytyy jonkin verran, mutta ei sel-
laista, jonne voi huoletta viedä myös 2-vuotiaan”.

4. HIT Helsinki on merkittävä taidealan työllistäjä. ”Tuotanto mah-
dollistaa kesätyön kymmenelle helsinkiläiselle teatterialan am-
mattilaiselle. Lisäksi HIT Helsinki palkkaa noin 20 nuorta kesä-
töihin Helsingin kaupungin myöntämällä kesäsetelillä. ”

5. Kulurakenne vaatii lisärahoitusta, ”jotta voimme ylläpitää ja ke-
hittää ammattimaista esitystoimintaa lapsille”.

6. Lastenteatterin lippujen hintoja on kompensoitava.
7. Referenssikohteena Teatteri Helsinki, joka tarjoaa vuosittain 

noin neljälle henkilölle työkokeilupaikan ja HIT Helsinki palkkaa 
noin20 nuorta kesätöihin. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa väite-
tään, että yhdistysten kulurakenne on identtinen.

8. Hakijan mukaan kaupungin strategiassa mainitaan useassa koh-
dassa lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeus taiteeseen. ”HIT 
Helsinki toivoo, että strategia näkyisi myös käytännössä avus-
tussummissa”.

9. Yhdistyksen ”kesäteatteriesitys on loistava lisä kesäkaupunki 
Helsingin kulttuuritarjontaan”. 

10. Yhdistys kehittää lastenkulttuuria edelleen ja toimii aktiivisesti 
lasten- ja nuortenkulttuurin kehittäjänä. 

Kohdat 1, 2 ja 10: HIT Helsinki yhdistys ry:n taiteellinen toiminta on hy-
vää ja korkealaatuista sekä tärkeä osa kaupungin lasten- ja nuorten tai-
teen ja kulttuurin tarjontaa, mutta toiminnan kesto (10 vuotta) tai yhdis-
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tyksen oma näkemys oman toiminnan laadusta tai merkittävyydestä ei 
ole peruste myönnettävälle avustukselle. 

Kohdat 3 ja 9: On erittäin tärkeää, että Helsingissä on laaja ja kattava 
taide- ja kulttuuritarjonta myös kesällä. HIT Helsingin kesäteatteriesitys 
tuo tarjontaan oman merkittävän lisänsä laajentamalla ja monipuolista-
malla tarjontaa 

Kohdat 4 ja 7: Avustustoiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on taide- 
ja kulttuurialan ammattilaisten työllistäminen alan tehtävissä ja sekä 
HIT Helsingin että Teatteri Helsingin toiminta on erittäin arvostettavaa 
tässä asiassa. Myös kesätöiden tarjoaminen on erittäin arvostettavaa 
toimintaa. Kaupungin yrityksille ja yhteisöille nuorten työllistämiseksi 
tarjoama kesäseteli on etu, jota myös muiden toimijoiden soisi aktiivi-
sesti käyttävän. 

Hakijan mukaan HIT Helsingin ja Teatteri Helsingin hankkeiden kulura-
kenne on identtinen. Hakemusten mukana toimitettujen budjettien mu-
kaan HIT Helsingin budjetti on 132 510 euroa ja Teatteri Helsingin 118 
100 euroa. HIT Helsingin budjetin kuluista esim. lapsimessuihin osallis-
tumisen kuluja (9 910 euroa) ja muun verkkomainonnan osuutta (2 500 
euroa) ei kokonaisuudessaan voi hyväksyä osaksi hyväksyttyjä kuluja. 
Lisäksi budjetissa on tuloihin merkitty oman työn osuus (talkootyö), jon-
ka osuus budjetoiduista tuloista on peräti 26 000 euroa. Kysymyksiä 
herättää se, miten talkootyöllä pystytään kattamaan 20 % menoista, 
koska menoihin ei ole budjetoituna vastaavaa talkoilla tai muulla ei ra-
hallisella tavalla aiheutettua kuluerää. 

Kohta 5: Oikaisuvaatimuksen kohdassa 5 hakija ilmoittaa: ”kulurakenne 
vaatii lisärahoitusta” ja ”jotta voimme ylläpitää ja kehittää ammattimais-
ta esitystoimintaa…”. Avustuksen hakija on itse vastuussa omasta ta-
loudenpidostaan ja budjettikuristaan. Lisäksi on huomautettava, että 
myönnetyn 4 500 euron avustuksen käyttötarkoitus on yksittäisen 
hankkeen toteuttaminen, ei toiminnan ylläpitäminen yleensä. 

Kohta 6: Yhdistyksen on huomioitava jo budjetoinnissaan mahdolliset 
lippujen kompensaatiot ja muut hankkeen tulo- ja menorakenteeseen 
vaikuttavat seikat. Jos kaupungin myöntämä avustus ei ole haettu sum-
ma, yhdistys on itse vastuussa budjettinsa sopeuttamisesta ja muutok-
sista, joita myönnetty summa mahdollisesti aiheuttaa. 

Kohta 8: Se, että avustusten hakijat ja muut yhteistyökumppanit tutus-
tuvat kaupungin strategioihin ja omaksuvat ne osaksi omia arvojaan on 
tärkeää. Strategiat ja strategiset painopisteet näkyvät myös myönne-
tyissä avustussummissa, mutta lautakunnan ja jaostojen on huomioita-
va avustustoiminnassaan myös käytettävissä olevan määrärahan niuk-
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kuus ja rajallisuus sekä hakijoiden määrä ja esimerkiksi toiminnan laa-
juus ja laatu suhteessa myönnettäviin summiin. 

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia.

HIT Helsinki yhdistys nostaa esiin useita avustusten käsittelyssä var-
teen otettavia seikkoja oman toimintansa kannalta sekä myös lasten-
kulttuurin avustusten käsittelyyn yleensä. Kokonaisuudessaan esitetyt 
asiat ja näkökulmat eivät kuitenkaan ole sellaisia, että niiden perusteel-
la avustuspäätös otetaan uudelleen käsittelyyn tai myönnettyä summaa 
korotettaisiin.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 11.4.2018, oikaisuvaatimus, HIT Helsinki
2 Oikaisuvaatimus 5.4.2018, päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 20.03.2018 § 8
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§ 119
Noora-työryhmän oikaisuvaatimus kulttuuripalveluiden kumppa-
nuuspäällikön päätökseen 6.4.2018, § 4

HEL 2018-003418 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Noora-työryhmän oikai-
suvaatimuksen kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksi-
kön kumppanuuspäällikön tekemään päätökseen 6.4.2018, § 4 Taide- 
ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 3. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, saate
2 Oikaisuvaatimus 27.4.2018
3 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, liite

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

Noora-työryhmän jäsen hakee 27.4.2018 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset 
-yksikön kumppanuuspäällikön 6.4.2018 tekemää päätöstä 4 §: Taide- 
ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 3. jako.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 9.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse 
oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettä-
misestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Päätöksessä Noora-työryhmälle ei myönnetty avustusta Nukkekoti pro-
duktion toteuttamiseen. Perusteluna kielteiselle päätökselle oli se, että 
”produktio toteutetaan yhteistyössä Teatteri Jurkan kanssa ja on hake-
muksen mukaan osa Teatteri Jurkan monipuolista ohjelmistoa”. Teatte-
ri Jurkka kuuluu kaupungin toiminta-avustusten piiriin ja on lisäksi val-
tion teatterilain piiriin kuuluvien ammattiteatterireiden tuen piirissä”.

Hakija kertoo oikaisuvaatimuksessa seuraavaa: ”Kävimme puhelimitse 
Kulkesta ennen hakemuksemme tekoa, onko se että teemme apura-
hoitteista esitystä vos-teatterin osatuottamana este avustuksen saami-
selle. Kulkesta kerrottiin, että voimme saada avustusta siinä tapaukses-
sa, ettei Teatteri Jurkka ole saanut avustusta Nora-esityksen toteutta-
miseksi”. 

Avustusasioihin liittyvissä asioissa asiakkaita palvellaan puhelimitse 
parhaan mukaan ja pyritään mahdollisimman hyvään, selkeään ja yksi-
selitteiseen asiakaspalveluun, joskus monimutkaisissakin asioissa. 
Avustusten päätösehdotukset ja päätökset tehdään kuitenkin vasta 
kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kautta tulleiden hakemusten 
ja niiden liitteiden perusteella. 

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia.

Noora-työryhmän tapauksessa avustuksen myöntämiselle ei edelleen-
kään ole perusteita, koska jo aiemman päätöksen mukaan esitys on 
osa Teatteri Jurkan ohjelmistoa ja Teatteri Jurkka kuuluu kaupungin toi-
minta-avustusten piiriin ja on lisäksi valtion teatterilain piiriin kuuluvien 
ammattiteatterireiden tuen piirissä. Lisäksi on huomattava, että hank-
keen kokonaisbudjetista (35 000 euroa) tulot koostuvat kokonaisuudes-
saan Teatteri Jurkan osuudesta ja haetuista avustuksista. Omarahoitu-
sosuutta produktiolla ei ole lainkaan. Teatteri Jurkan osuus budjetista 
on erittäin merkittävä, 20 000 euroa (56 %). Lisäksi Teatteri Jurkka kir-
joittaa toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2018, että sen ohjelmisto ra-
kentuu yhteistuotantona erilaisten työryhmien sekä muiden teatteri- ja 
kulttuurialan toimijoiden kanssa, joten produktiota voidaan pitää osana 
teatterin ohjelmistoa, jota kaupunki on jo aiemmin tukenut toiminta-
avustuksen muodolla.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
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Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, saate
2 Oikaisuvaatimus 27.4.2018
3 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, liite

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 06.04.2018 § 4
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§ 120
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 antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdolli-
suuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asu-
kasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia teko-
jääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren 
tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Jotta 
hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat 
suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään 
myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannuk-
set. Hanketta ei ole 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-
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 
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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”.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään ensimmäisen kappaleen keskivaiheille sanaan 
"budjettikaudella" päättyvän virkkeen jälkeen: "Jotta hanke olisi mah-
dollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloit-
tamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin 
Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään ensimmäiseksi kappaleeksi: Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämis-
tä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä 
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hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja 
kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voi-
daan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja 
nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua 
kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutar-
jonnasta. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

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

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-
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. 
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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-
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. 
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Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

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

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 110
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§ 121
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloitteesta maauimalapohjaisen 
uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2027 ei ole osoitettu investointi-
määrärahoja uuden uimahalli-maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahat siir-
tyvät kaupunkiympäristön toimialalle.

Uimahalli- ja maauimalapalveluiden kysyntä on edelleen suurta. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palve-
luverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan”. 
Tässä yhteydessä selvitetään myös  Helsingin uimahallien ja uimapaik-
kojen alueellisia kehitystarpeita sekä tarkastellaan mahdollisuuksia to-
teuttaa uusi maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun nykyi-
sen uimahallin yhteyteen tai muulle alueelle. Toiminnallisesti ja talou-
dellisesti tarkoituksenmukaista olisi toteuttaa mahdollinen uusi maaui-
mala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen. Östersundomin kaavoituk-
sen yhteydessä on ollut kaavailuissa uuden uimahalli-maauimalan to-
teuttaminen sinne.

Puistola sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Puistolan peruspiiriin kuuluvat 
Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Puistolaan 
on hyvä julkinen raideliikenneyhteys. Uimahalli-maauimalan sijoittami-
nen kaikkine sen vaatimine oheistiloineen esitettyyn Suuntimopuistoon 
voi olla vaikeaa ja otetaan huomioon Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaa-
van selvityksessä.

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on perus-
korjattu vuosina 1993–1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003–
2005. Talven 2015–2016 aikana peruskorjattiin Uimastadionin lasten 
allas, ja talven 2016–2017 aikana peruskorjattiin hyppyallas ja –torni 
sekä viimeisimpänä ison altaan laatoitus. Pääkaupunkiseudun kolmas 
maauimala valmistui kesällä 2016 Espoon Leppävaaraan, mikä on hy-
vin saavutettavissa myös Länsi- ja Luoteis-Helsingistä.
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Uimastadion oli vuonna 2017 avoinna 7.5.–17.9. ja Kumpulan maaui-
mala 28.5.–27.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime 
vuosina olleet:

Vuosi Uimastadion/kävijämäärä Kumpula/ kävijämäärä
2014 295 334 127 818
2015       278 523 113 216
2016 256 139 104 333
2017 225 433 102 182

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas, ns. plotti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 
2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Li-
säksi vuosina 2012–2013 plotin koko ympäristö ja leikkivälineet uusittiin 
ja kunnostettiin sekä lisättiin kuntoiluvälineet. Vaikka plotti on enimmil-
lään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuorten 
suosima kesäkeidas. Vuonna 2017 plotilla oli 33 582 kävijää.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 km² suuruinen.

Käsittely

Tarja Loikkanen-Jormakka: Lausunnon kolmannen kappaleen loppuun 
lisätään:
"ja otetaan huomioon Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan selvitykses-
sä."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3
2 Kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2027 ei ole osoitettu investointi-
määrärahoja uuden uimahalli-maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahat siir-
tyvät kaupunkiympäristön toimialalle.

Uimahalli- ja maauimalapalveluiden kysyntä on edelleen suurta. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palve-
luverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan”. 
Tässä yhteydessä selvitetään myös  Helsingin uimahallien ja uimapaik-
kojen alueellisia kehitystarpeita sekä tarkastellaan mahdollisuuksia to-
teuttaa uusi maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun nykyi-
sen uimahallin yhteyteen tai muulle alueelle. Toiminnallisesti ja talou-
dellisesti tarkoituksenmukaista olisi toteuttaa mahdollinen uusi maaui-
mala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen. Östersundomin kaavoituk-
sen yhteydessä on ollut kaavailuissa uuden uimahalli-maauimalan to-
teuttaminen sinne.

Puistola sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Puistolan peruspiiriin kuuluvat 
Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Puistolaan 
on hyvä julkinen raideliikenneyhteys. Uimahalli-maauimalan sijoittami-
nen kaikkine sen vaatimine oheistiloineen esitettyyn Suuntimopuistoon 
voi olla vaikeaa.

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on perus-
korjattu vuosina 1993–1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003–
2005. Talven 2015–2016 aikana peruskorjattiin Uimastadionin lasten 
allas, ja talven 2016–2017 aikana peruskorjattiin hyppyallas ja –torni 
sekä viimeisimpänä ison altaan laatoitus. Pääkaupunkiseudun kolmas 
maauimala valmistui kesällä 2016 Espoon Leppävaaraan, mikä on hy-
vin saavutettavissa myös Länsi- ja Luoteis-Helsingistä.
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Uimastadion oli vuonna 2017 avoinna 7.5.–17.9. ja Kumpulan maaui-
mala 28.5.–27.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime 
vuosina olleet:

Vuosi Uimastadion/kävijämäärä Kumpula/ kävijämäärä
2014 295 334 127 818
2015       278 523 113 216
2016 256 139 104 333
2017 225 433 102 182

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas, ns. plotti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 
2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Li-
säksi vuosina 2012–2013 plotin koko ympäristö ja leikkivälineet uusittiin 
ja kunnostettiin sekä lisättiin kuntoiluvälineet. Vaikka plotti on enimmil-
lään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuorten 
suosima kesäkeidas. Vuonna 2017 plotilla oli 33 582 kävijää.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 km² suuruinen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 21.6.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo 
Laaksosen ja 16:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esite-
tään, että kaupungin liikuntatoimi/ Urheiluhallit Oy selvittäisi ja toteuttai-
si Puistolan Suuntimonpuistoon uimahallin, jonka toteuttamisen lähtö-
kohdaksi otettaisiin uudella tavalla huomioon myös kesäinen maauima-
latoiminta. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.  
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Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3
2 Kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 122
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kuntalaisen aloitteeseen ilmaisten uintikertojen myöntämiseksi so-
taorvoille Helsingin uimahalleihin

HEL 2018-002931 T 02 05 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalveluiden näkökulmasta ei ole tällä hetkellä perusteltua laa-
jentaa maksuttomuutta koskemaan uusia ryhmiä, koska sisäänpääsy-
maksut ovat muutoinkin edulliset.

Aloitteessa esitetään, että toisen maailmasodan sotaorvoille myönnet-
täisiin Helsingin kaupungissa maksuton sisäänpääsyoikeus uimahallei-
hin. Arvioiden mukaan sotaorpoja on Suomessa elossa muutamia kym-
meniä tuhansia, mutta liikuntapalveluilla ei ole käytettävissään tarkkaa 
tietoa, kuinka paljon tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä asuu Helsingis-
sä.

Sotaorvoista vain osa on hankkinut sotaorpotunnuksen, joka olisi ainoa 
keino osoittaa kuuluvansa ko. ryhmään. Tällä hetkellä ei pystytä arvioi-
maan, kuinka moni sotaorvoista on jo jonkun muun alennusryhmän pii-
rissä liikuntaviraston hallinnoimissa uimahalleissa. Liikuntapalveluiden 
uimahallien sisäänpääsymaksut ovat maltilliset. Vuonna 2018 eläkeläi-
siltä, joihin sotaorpojen ryhmän voidaan olettaa lukeutuvan, peritään lii-
kuntapalveluiden uimahalleissa (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjön-
katu) 3 euron sisäänpääsymaksu. 

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia 
tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan kei-
noin. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategias-
sa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vah-
vistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yh-
teistyönä.

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita liikuntapalveluja, 
joilla voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien 
helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Myönteinen kanta aloitteeseen ei liikuntapalveluiden käsityksen mu-
kaan kuitenkaan olennaisesti lisäisi eläkeikään kuuluvien helsinkiläisten 
liikuntamahdollisuuksia tai uimahallien taloudellista saavutettavuutta 
tässä ryhmässä.
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Liikuntapaikkojen maksuton sisäänpääsy koskee henkilöitä, joilla on 
rintama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus sekä sotainvalideja. Maksu-
ton sisäänpääsy koskee myös erityisryhmien kuntoutukseen oikeutettu-
ja henkilöitä (eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden 
kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997 ja 984/2004) nojalla). Liikunta-
palveluiden maksuttomuuskäytäntö kohdistuu samoihin ryhmiin, kuin 
valtiokonttorinsotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet.

Liikuntalautakunta on antanut lausunnon vastaavasta aloitteesta 
10.12.2015.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 7.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 26.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle ********** kuntalai-
sen aloitteeseen, jossa anotaan ilmaisia uintikertoja kaikkiin Helsingin 
uimahalleihin sekä ilmaisia matkoja Helsingin seudun liikennelaitoksen 
bussi- ja raitovaunulippuihin. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Kuntalaisaloitteesta on pyydetty lausunto myös Helsingin seudun liiken-
ne- ja kuntayhtymältä. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kunnan asukkaan aloite 7.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 34 (62)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/11
05.06.2018

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

§ 123
Funky Team ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
3.4.2018, § 11

HEL 2018-003097 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Funky Team ry:n oikai-
suvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston päätöstä 3.4.2018, § 11 Tilankäyttöavustukset vuodelle 2018.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 20.4.2018, oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimus
3 Hakemus, Funky Team ry
4 Tilat, kellonajat, päivät - raportti 2017, Funky Team ry

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
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Funky Team ry hakee 20.4.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella oi-
kaisua päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 16.4.2018 
pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-
vän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudes-
saan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että hakemuksesta on tapahtunut vir-
he tilankäyttöavustusta hakiessa. Funky Team ry ilmoittanut lomak-
keessa hakevansa tilankäyttöavustusta yhteensä 1 670 tunnille. Seu-
ran oikaisuvaatimuksen mukaan oikea harjoitustuntimäärä olisi ollut 3 
456 tuntia ja avustushakemuksen käsittelijän olisi pitänyt muista tie-
doista huomata kirjoitusvirhe.

Funky Team ry on avustuslomakkeessa ilmoittanut hakevansa tilan-
käyttöavustusta yhteensä 1 670 tunnille. Tilankäyttöavustuslaskentaan 
on hyväksytty tämä seuran ilmoittama tuntimäärä ja avustuksen suu-
ruus on määräytynyt sen mukaan.

Vuoden 2018 tilankäyttöavustusta haettiin 15.2.2018 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2018 tilankäyttöavustukset 3.4.2018. Funky 
Team ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta yhteensä 26 516 euroa (§ 
11).

Tilankäyttöavustuslaskenta perustuu avustuskäsittelyssä hyväksyttyihin 
tunteihin (säännölliset, ohjatut harjoitusvuorot, joiden ryhmässä ohjaa-
jan lisäksi vähintään 4 henkilöä) muissa kuin liikuntapalvelun omissa ti-
loissa sekä liikuntajaoston päättämiin tilojen enimmäistuntihintoihin (lii-
kuntajaosto 24.10.2017, § 8). Tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikut-
taa käytettävissä olevan määrärahan suuruus sekä muiden tilankäyttö-
avustusta saavien seurojen tuntimäärät.

Tilankäyttöavustusta hakiessaan seura ilmoittaa hakemansa tilankäyt-
töavustuksen tunti- ja euromäärän koko vuoden osalta sekä täyttää ti-
lankäyttöliitteeseen edellisen kalenterivuoden säännöllisen ohjatun har-
joitustoiminnan toteutuneet vuokrat tiloittain. Lomakkeessa seura ilmoit-
taa myös mahdollisesti muuttuneen tilankäyttöavustustarpeen edelli-
seen vuoteen nähden (liikuntajaosto 24.10.2017, § 8). 

Avustuksen hakija vastaa ilmoittamistaan tiedoista. Avustuksen enim-
mäismäärä ei voi ylittää haetun tilankäyttöavustuksen euromäärää (lii-
kuntajaosto 24.10.2017, § 8).

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 20.4.2018, oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimus
3 Hakemus, Funky Team ry
4 Tilat, kellonajat, päivät - raportti 2017, Funky Team ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 03.04.2018 § 11
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§ 124
Malmin Palloseura ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
3.4.2018, § 11

HEL 2018-004822 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Malmin Palloseura ry:n 
oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 
tekemään päätökseen 3.4.2018, § 11 Tilankäyttöavustukset vuodelle 
2018.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 23.4.2018, oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimus 23.4.2018, Malmin Palloseura ry
3 Tilankäyttöavustushakemuksen liite, Malmin Palloseura ry

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
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Malmin Palloseura ry hakee 23.4.2018 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 
16.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty mää-
räajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus koko-
naisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että Malmin Palloseura ry:lle on ta-
pahtunut virhe ilmoittaessaan tilankäyttöön liittyviä tuntimääriä hake-
muksessa sekä sen liitteessä.

Malmin Palloseura ry on tilankäyttöliitteessä ilmoittanut tilavuokratunte-
ja yhteensä 1 508 tuntia. Avustuskäsittelijä on vähentänyt tästä tunti-
määrästä yksittäisvuorot ja hyväksynyt avustuslaskentaan 1 461 tuntia. 
Tilankäyttöavustus on määräytynyt tämän tuntimäärän perusteella. 
Malmin Palloseura ry:n oikaisuvaatimuksen mukaan oikea tuntimäärä 
tilankäyttöavustuslaskentaan olisi ollut 2 967 tuntia.

Vuoden 2018 tilankäyttöavustusta haettiin 15.2.2018 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2018 tilankäyttöavustukset 3.4.2018, § 11. Mal-
min Palloseura ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta yhteensä 22 848 
euroa.

Tilankäyttöavustuslaskenta perustuu avustuskäsittelyssä hyväksyttyihin 
tunteihin (säännölliset, ohjatut harjoitusvuorot, joiden ryhmässä ohjaa-
jan lisäksi vähintään 4 henkilöä) muissa kuin liikuntapalvelun omissa ti-
loissa sekä liikuntajaoston päättämiin tilojen enimmäistuntihintoihin (lii-
kuntajaosto 24.10.2017, § 8). Tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikut-
taa käytettävissä olevan määrärahan suuruus sekä muiden tilankäyttö-
avustusta saavien seurojen tuntimäärät.

Tilankäyttöavustusta hakiessaan seura ilmoittaa hakemansa tilankäyt-
töavustuksen tunti- ja euromäärän koko vuoden osalta sekä täyttää ti-
lankäyttöliitteeseen edellisen kalenterivuoden säännöllisen ohjatun har-
joitustoiminnan toteutuneet vuokrat tiloittain. Lomakkeessa seura ilmoit-
taa myös mahdollisesti muuttuneen tilankäyttöavustustarpeen edelli-
seen vuoteen nähden (liikuntajaosto 24.10.2017, § 8). 

Avustuksen hakija vastaa ilmoittamistaan tiedoista. Avustuksen enim-
mäismäärä ei voi ylittää haetun tilankäyttöavustuksen euromäärää (lii-
kuntajaosto 24.10.2017, § 8).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 23.4.2018, oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimus 23.4.2018, Malmin Palloseura ry
3 Tilankäyttöavustushakemuksen liite, Malmin Palloseura ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 125
PIHAUS - Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry:n oikaisuvaati-
mus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11

HEL 2018-005052 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä PIHAUS - Pikku Huopa-
lahden alueen urheiluseura ry:n oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaoston tekemään päätökseen 3.4.2018, § 11 
Tilankäyttöavustukset vuodelle 2018.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, PIHAUS-Pikku-Huopalahden alueen urhei-
luseura ry

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

PIHAUS - Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry (PIHAUS ry) ha-
kee 27.4.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua päätökseen. 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 16.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse 
oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettä-
misestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, PIHAUS ry ei ole liittäneet tilankäyttö-
avustusanomukseen koulujen salivuokria olettaen, että niiden kuulues-
sa liikuntapalvelun tiloihin liikuntapalvelu saa tiedot koulujen vuoroista 
suoraan omista laskutustiedoistaan ja lisää ne anomukseen.

Vuoden 2018 tilankäyttöavustusta haettiin 15.2.2018 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2018 tilankäyttöavustukset 3.4.2018, § 11. PI-
HAUS ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta yhteensä 1 269 euroa.

Tilankäyttöavustuslaskenta perustuu avustuskäsittelyssä hyväksyttyihin 
tunteihin (säännölliset, ohjatut harjoitusvuorot, joiden ryhmässä ohjaa-
jan lisäksi vähintään 4 henkilöä) muissa kuin liikuntapalvelun omissa ti-
loissa sekä liikuntajaoston päättämiin tilojen enimmäistuntihintoihin (lii-
kuntajaosto 24.10.2017, § 8). Tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikut-
taa käytettävissä olevan määrärahan suuruus sekä muiden tilankäyttö-
avustusta saavien seurojen tuntimäärät.

Tilankäyttöavustusta hakiessaan seura ilmoittaa hakemansa tilankäyt-
töavustuksen tunti- ja euromäärän koko vuoden osalta sekä täyttää ti-
lankäyttöliitteeseen edellisen kalenterivuoden säännöllisen ohjatun har-
joitustoiminnan toteutuneet vuokrat tiloittain. Lomakkeessa seura ilmoit-
taa myös mahdollisesti muuttuneen tilankäyttöavustustarpeen edelli-
seen vuoteen nähden (liikuntajaosto 24.10.2017, § 8). 

PIHAUS ry on tilankäyttöavustuslomakkeella ilmoittanut hakevansa ti-
lankäyttöavustusta yhteensä 88 tunnille. Oikaisuvaatimuksessa tode-
taan, että tarkoitus oli hakea 88 tunnin lisäksi tilankäyttöavustusta 160 
tunnille eli yhteensä 248 tunnille.

Tilankäyttöavustushakemuksessaan PIHAUS ry on ilmoittanut myös 
koulun salivuoroja (Pikku Huopalahden ala-aste). PIHAUS ry on hake-
nut avustushakemuksessa tilankäyttöavustusta yhteensä 88 tunnille ja 
näiden tuntien mukaan on myönnetty tilankäyttöavustusta.

Tilankäyttöavustushakemuksessa hakija ilmoittaa haetun tilankäyttö-
avustuksen suuruuden. Avustuksen enimmäismäärä ei voi ylittää hae-
tun tilankäyttöavustuksen euromäärää (liikuntajaosto 24.10.2017, § 8).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 27.4.2018, PIHAUS-Pikku-Huopalahden alueen urhei-
luseura ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 126
Helsingin Ponnistus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätök-
seen 3.4.2018, § 11

HEL 2018-005227 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Helsingin Ponnistus ry:n 
oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 
tekemään päätökseen 3.4.2018, § 11 Tilankäyttöavustukset vuodelle 
2018.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 4.5.2018, oikaisuvaatimus, Helsingin Ponnistus r.y
2 Oikaisuvaatimus 2.5.2018, Helsingin Ponnistus r.y.
3 Saate 4.5.2018, oikaisuvaatimuksen liite, Helsingin Ponnistus ry
4 Oikaisuvaatimuksen liite, Helsingin Ponnistus ry

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
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Helsingin Ponnistus ry hakee 4.5.2018 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 
16.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty mää-
räajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus koko-
naisuudessaan on liitteenä.

Helsingin Ponnistus ry ilmoittaa oikaisussa, että tilankäyttöavustuslas-
kentaan on hyväksytty seuran maksamia tilavuokria yhteensä 14 421 
euroa, kun hyväksyttyjen vuokrien olisi pitänyt olla 42 807 euroa.

Vuoden 2018 tilankäyttöavustusta haettiin 15.2.2018 mennessä. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto jakoi vuoden 2018 tilan-
käyttöavustukset 3.4.2018, § 11. Helsingin Ponnistus ry:lle tilankäyttö-
avustusta yhteensä 9 786 euroa.

Tilankäyttöavustuslaskentaan hyväksytään seuran edellisenä vuonna 
maksamat säännölliset ohjatut harjoitustunnit muissa kuin liikuntapalve-
lun omissa tiloissa. Lisäksi huomioidaan seuran mahdollisesti ilmoitta-
mat isot muutokset tilankäytössä kuluvan vuoden osalta. Tilankäyttö-
avustuslaskenta perustuu avustuskäsittelyssä hyväksyttyihin tunteihin 
(säännölliset, ohjatut harjoitusvuorot, joiden ryhmässä ohjaajan lisäksi 
vähintään 4 henkilöä) muissa kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa sekä 
liikuntajaoston päättämiin tilojen enimmäistuntihintoihin (liikuntajaosto 
24.10.2017, § 8). Lisäksi tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikuttaa 
käytettävissä olevan määrärahan suuruus sekä muiden tilankäyttö-
avustusta saavien seurojen tuntimäärät.

Tilankäyttöavustusta hakiessaan seura ilmoittaa hakemansa tilankäyt-
töavustuksen tunti- ja euromäärän koko vuoden osalta sekä täyttää ti-
lankäyttöliitteeseen edellisen kalenterivuoden säännöllisen ohjatun har-
joitustoiminnan toteutuneet vuokrat tiloittain. Lomakkeessa seura ilmoit-
taa myös mahdollisesti muuttuneen tilankäyttöavustustarpeen edelli-
seen vuoteen nähden (liikuntajaosto 24.10.2017, § 8). 

Helsingin Ponnistus on tilankäyttöavustushakemuksessa ilmoittanut 
käyttävänsä Haapaniemen Kenttä Oy:n kenttää 38,5 h/kk sekä muita 
olosuhteita yhteensä 159 tuntia (yhteensä 621 tuntia/vuosi). Nämä seu-
ran tilankäyttöavustushakemuksessa ilmoittamat tuntimäärät on hyväk-
sytty tilankäyttöavustuslaskentaan ja avustuksen suuruus on määräyty-
nyt niiden mukaan.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Saate 4.5.2018, oikaisuvaatimus, Helsingin Ponnistus r.y
2 Oikaisuvaatimus 2.5.2018, Helsingin Ponnistus r.y.
3 Saate 4.5.2018, oikaisuvaatimuksen liite, Helsingin Ponnistus ry
4 Oikaisuvaatimuksen liite, Helsingin Ponnistus ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 127
Fin Tennis & Pentathlon ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston pää-
tökseen 3.4.2018, § 11

HEL 2018-005043 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Fin Tennis & Pentathlon 
ry:n oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston tekemään päätökseen 3.4.2018, § 11 Tilankäyttöavustukset 
vuodelle 2018.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 FTP saate 28.4.2018
2 FTP oikaisuvaatimus tilankäyttöavustuspäätöksestä § 11 allekirjoitettu 

180428

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
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Fin Tennis & Pentathlon ry hakee 28.4.2018 saapuneella oikaisuvaati-
muksella oikaisua päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 
16.4.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty mää-
räajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus koko-
naisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa anotaan, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
oikaisee liikuntajaoston 3.4.2018, § 11 tekemän tilankäyttöavustuspää-
töksen ja myöntää seuralle tilankäyttöavustusta avustuskriteerien mu-
kaisesti ottaen huomioon toiminnan laadun ja laajuuden vuonna 2017. 

Vuoden 2018 tilankäyttöavustusta haettiin 15.2.2018 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2018 tilankäyttöavustukset 3.4.2018, § 11. Fin 
Tennis & Pentathlon ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta yhteensä 7 
450 euroa.

Tilankäyttöavustuslaskenta perustuu avustuskäsittelyssä hyväksyttyihin 
tunteihin (säännölliset, ohjatut harjoitusvuorot, joiden ryhmässä ohjaa-
jan lisäksi vähintään 4 henkilöä) muissa kuin liikuntapalvelun omissa ti-
loissa sekä liikuntajaoston päättämiin tilojen enimmäistuntihintoihin (lii-
kuntajaosto 24.10.2017, § 8). Tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikut-
taa käytettävissä olevan määrärahan suuruus sekä muiden tilankäyttö-
avustusta saavien seurojen tuntimäärät.

Tilankäyttöavustuslomakkeella seura ilmoittaa hakemansa tilankäyttö-
avustuksen (tunti- ja euromäärä) vuoden 2018 osalta. Lisäksi seura il-
moittaa tilankäyttöliitteessä edellisen kalenterivuoden säännöllisen oh-
jatun harjoitustoiminnan toteutuneet vuokrat tiloittain. Lomakkeessa 
seuran tulee ilmoittaa myös muuttunut tilankäyttö edelliseen vuoteen 
nähden (liikuntajaosto 24.10.2017, § 8). 

Avustusten käsittelijät pyytävät seuroilta tarvittaessa lisätietoja avustuk-
sen käsittelyä varten. Avustuksen hakijan on annettava kaupungin vi-
ranomaiselle tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen 
käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten (Helsin-
gin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 
12.12.2011 kohta 2.9).

Avustuskäsittelijä pyysi seuralta käsittelyvaiheessa lisätietoja liittyen 
Laajasalon tennishallin käyttöön sekä vuoden 2017 että vuoden 2018 
osalta. Saadun tiedon mukaan seura oli vähentämässä tilavuorojen 
käyttöä Laajasalon tennishallilla. Seuralta ei saatu tarkkaa tietoa tunti-
määristä, joten asiaa kysyttiin suoraan Laajasalon tennishalleilta. Fin 
Tennis & Pentathlon ry:llä on ollut 80 viikkotuntia vuonna 2017, mutta 
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Laajasalon tennishallilta saadun tiedon mukaan seura on 1.1.2018 luo-
punut yhteensä 68 tunnista. Vuonna 2018 seuralla on käytössä 12 viik-
kotuntia Laajasalon tennishallissa. Laajasalon tennishallin tilavuorojen 
merkittävä viikkotuntimuutos otettiin huomioon avustuskäsittelyssä. 
Avustuslaskentaan on hyväksytty mukaan Laajasalon tennishallin 12 
viikkotunnin lisäksi seuran ilmoittamat koulujen salivuorot.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 FTP saate 28.4.2018
2 FTP oikaisuvaatimus tilankäyttöavustuspäätöksestä § 11 allekirjoitettu 

180428

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 128
Parkour Oppimiskeskus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston pää-
tökseen 3.4.2018, § 12

HEL 2018-003103 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää tutkimatta Parkour Oppi-
miskeskus ry:n oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston tekemään avustuspäätökseen 3.4.2018, § 12 Muiden lii-
kuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2018, koska se on 
saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun määräajan päätty-
misen jälkeen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
päätökseen 3.4.2018, Parkour Oppimiskeskus ry

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
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Parkour Oppimiskeskus ry hakee 7.5.2018 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnan liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 12 (Muiden lii-
kuntaa edistävien yhdistysten avustukset 2018). Oikaisuvaatimus koko-
naisuudessaan on liitteenä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista (kuntalaki 138 §). Asianosaiselle 
on lähetetty 13.4.2018 pöytäkirjanote päätöksestä kirjeitse oikaisuvaati-
musohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöksestä 3.4.2018, § 
12 (Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset 2018) oikaisu-
vaatimuksien määräaika umpeutui 4.5.2018. Näin ollen oikaisuvaati-
mus on saapunut myöhästyneenä ja jätetään tukimatta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
päätökseen 3.4.2018, Parkour Oppimiskeskus ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 03.04.2018 § 12
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§ 129
Nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus

HEL 2018-005474 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä nuorisopalvelujen ni-
mikkotilajärjestelmästä 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.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään päätökseen:

Lautakunta pitää tärkeänä, että esityksen mukaisesti nimikkotilajärjes-
telmän piirissä oleville toimijoille turvataan jatkossakin toimintaedelly-
tykset. Nimikkotilat ovat erilaisia kokonaisuuksia ja osa tiloista on hyvin 
keskeisellä sijainnilla. Erityisesti niiltä osin, kun kaupunki omistaa tilat, 
kannattaisi jatkokäyttötarpeita arvioida yhteistyössä kaupunkiympäris-
tötoimialan kanssa. 

Nuorten partio- ja harrastustoiminnan jatkuvuus taataan nimikkotilajär-
jestelmästä luopumisesta huolimatta. Aikataulun tulee taata toiminnan 
jatkuminen. Pauligin huvilassa sijaitsevan ympäristöjärjestöjen yhteis-
toiminnan jatkuminen on kannatettavaa, vaikka nimikkotilamallista luo-
vuttaisiin. Kaupungin omistamat ja ulosvuokrattavat muut tilat saattavat 
tarjota mahdollisuuden toiminnan jatkumiselle.

Kannattaja: Mika Ebeling

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää tärkeänä, että esi-
tyksen mukaisesti nimikkotilajärjestelmän piirissä oleville toimijoille tur-
vataan jatkossakin toimintaedellytykset. Nimikkotilat ovat erilaisia koko-
naisuuksia ja osa tiloista on hyvin keskeisellä sijainnilla. Erityisesti niiltä 
osin, kun kaupunki omistaa tilat, kannattaisi jatkokäyttötarpeita arvioida 
yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Nuorten partio- ja 
harrastustoiminnan jatkuvuus taataan nimikkotilajärjestelmästä luopu-
misesta huolimatta. Aikataulun tulee taata toiminnan jatkuminen. Pauli-
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gin huvilassa sijaitsevan ympäristöjärjestöjen yhteistoiminnan jatkumi-
nen on kannatettavaa, vaikka nimikkotilamallista luovuttaisiin. Kaupun-
gin omistamat ja ulosvuokrattavat muut tilat saattavat tarjota mahdolli-
suuden toiminnan jatkumiselle. 
 

Jaa-äänet: 7
Silja Borgarsdottir Sandelin, Elisa Gebhard, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Laura Varjokari

Ei-äänet: 4
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Mari Holopainen, Päivi Meros

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Sami Muttilainen, Nasima Razmyar

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Mari Holopaisen 
vastaehdotuksen äänin 7-4. Poissa 2.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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, 
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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-
minta-avustuksiin. Vuokra-avustusta voidaan myöntää, mikäli yhdistyk-
sellä on toimintaa tilassa vähintään neljänä päivänä viikossa (samat kri-
teerit kuin nimikkotilojen osalta). 
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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-
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-
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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-
si myös kaupungin ja järjestön välisestä (määräaikaisesta) sopimuk-
sesta. 

Esittelijä
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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

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 112
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122 ja 129 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 116 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127 ja 128 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja
113-120 §

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja
121-129 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mari Holopainen Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.06.2018.


