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Kokousaika 28.08.2018 16:15 - 19:28

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
poissa 19:03-19:08

Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Chydenius, Jussi
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Moisio, Elina poistui 18:25, läsnä: 148§, 149§, 

150§
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Granroth, Simon varajäsen
Meros, Päivi varajäsen

saapui 18:25, poissa: 148§, 149§, 
150§

Simojoki, Hanna-Kaisa varajäsen
poissa: 168§

Muut

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

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Tirri, Ari talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:35, poistui 18:25, läsnä 
150§

Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja
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Nasima Razmyar apulaispormestari
148-170 §

Arja Karhuvaara toimi puheenjohtajana osan aikaa § 
160, klo 19:03-19:08

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
148-156 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
157-162 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
163-165 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
166-169 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
170 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
148-170 §
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§ Asia

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

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

150 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2019 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019–2021

151 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon tur-
vaamisen puolesta

152 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen 
rahoittamiseksi

153 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ehdo-
tusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloaikaa pidentä-
misestä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin

154 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jape Lovénin ym. talousarvioaloitteesta Vuosaarenlahden 
venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamiseksi

155 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien Puisto-
lan aseman viihtyisyyden lisäämistä

156 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hel-
singin kaupungin liittymiseksi World Cities Culture Forum -verkostoon

157 Asia/10 Keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja -järjestelmähankintaa koskevan 
päätöksen oikaiseminen

158 Asia/11 Studiotec Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin AV-
laiteurakka

159 Asia/12 Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin 
AV-laiteurakka

160 Asia/13 Modeo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien keskustakirjasto Oodin 
julkitilakalusteiden hankintaa
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161 Asia/14 Dyme Solutions Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien neuvotteluihin 
valintaa Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-han-
kintamenettelyssä

162 Asia/15 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21

163 Asia/16 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Hakasalmen huvilan ik-
kunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta

164 Asia/17 Sointi Jazz Orchestra ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön pää-
tökseen 31.5.2018, § 6

165 Asia/18 Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimus kumppanuus-
päällikön päätökseen 31.5.2018, § 6

166 Asia/19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteeseen tilojen avaami-
sesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten ilta-
kerhoille

167 Asia/20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kaarelan Ratsutalli Oy:n lainahakemuksesta maneesin ja maneesille 
johtavan tien rakentamista varten.

168 Asia/21 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Laajasalossa sijaitsevasta 
Hevossalmen venesataman maa-alueesta Rantaosuuskunta Kråkud-
den Strandandelslagetin kanssa

169 Asia/22 Taitoluisteluseurojen kirje lisätuen saamiseksi taitoluistelulle Pirkkolan 
jäähallin sulkemisen johdosta

170 Asia/23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta, että selvitetään mah-
dollisuus pyytää Ruudin ydinryhmältä ja nuorisoneuvostolta nykyistä 
useammin lausuntoja päätöksenteon pohjaksi
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§ 148
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 Jussi Chydenius 
ja Simon Granroth sekä varatarkastajiksi jäsenet Arja Karhuvaara ja 
Niilo Toivonen.

Käsittely

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jussi Chyde-
nius ja Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä varatarkastajiksi jäsenet Arja 
Karhuvaara ja Niilo Toivonen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 149
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

18.6.2018, 28 §
Taideteoslahjoitus taidemuseolle, 189 teoksen kokonaisuus

18.6.2018, 29 §
Taideteoslahjoitus taidemuseolle, 85 teoksen kokonaisuus

19.6.2018, 30 §
Merelliset palvelut-yksikön hallintaan kuuluvien  saarten valvonta 2018-
2020, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä.

26.6.2018, 31 §
Ideakilpailu harrastamisen ja liikkumisen edistämiseksi

28.6.2018, 32 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentämi-
nen kesällä 2018

4.7.2018, 33 §
Takautumisoikeudesta luopuminen asianomistajien oikeudenkäyntiku-
lujen osalta

9.7.2018, 34 §
Hankinta, kiintokalusteet ja asennukset, Laajasalo kirjasto ja Laajasa-
lon nuorisotalon

9.7.2018, 35 §
Neuvotteluihin valinta Harrastuspassin  toteuttamisen innovaatiokump-
panuus-hankintamenettelyssä

11.7.2018, 36 §
Keskuskirjasto Oodin sähköurakan alainen AV laiteurakan hankinta

12.7.2018, 37 §
Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan tuottamista koskevan sopimuk-
sen optiokauden käyttöönotto

24.7.2018, 38 §
Keskustakirjasto Oodin verkkolaitteiden hankinta
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26.7.2018, 39 §
Taidemuseo Tennispalatsin sisäänpääsy alennetuilla hinnoilla 5.3.-
5.4.2018 ja 10.9.-11.10.2018

26.7.2018, 40 §
Taidemuseo Tennispalatsiin ilmaiset sisäänpääsyt vuonna 2018

31.7.2018, 41 §
Taideteoslahjoitus taidemuseolle, T. Mäntysen teoksia

Hallintojohtaja

15.6.2018, 22 §
Valtionavustuksen hakeminen näyttelypalkkioon

15.6.2018, 23 §
Valtionavustuksen hakeminen näyttelypalkkioon

19.6.2018, 24 §
Valtionavustuksen hakeminen Tulevaisuuslaboratorio-hankkkeelle

19.6.2018, 25 §
Avustuksen hakeminen erityislapsien Taidepolku-hankkeelle

20.6.2018, 26 §
Strategisen esimiesvalmennuksen hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle

28.6.2018, 27 §
Valtionavustuksen hakeminen etsivän nuorisotyön alueelliselle koordi-
noinnille

29.6.2018, 28 §
Toimialan hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestely kesällä 2018

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

14.6.2018, 8 §
Maksuvapautus kirjastomaksuista

4.7.2018, 9 §
Harakan saaren taiteilijan työhuoneen vuokrahyvitys vesivahingon 
vuoksi

25.7.2018, 10 §
Nostinjärjestelmän hankinta kulttuurikeskus Stoaan
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8.8.2018, 11 §
Lahjoitukset, kahden valokuvan lahjoitus taiteilijalta taidemuseolle

9.8.2018, 12 §
Hankinta, keskustakirjasto Oodin toimistokalusteet, minikilpailutus

Museonjohtaja

16.6.2018, 4 §
Hankinta, Hakasalmen huvilan Suruton kaupunki- näyttelyn rakenteet, 
kaupunginmuseo

25.7.2018, 5 §
Kaupunginmuseo, näyttelyvalaisimien hankinta

Taidemuseon johtaja

12.6.2018, 44 §
Taideteoslaina taidemuseolta, Toisto- nykytaiteen kesänäyttely, Taide-
keskus Purnu

18.6.2018, 45 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, taideteos, päiväkoti Aada ja leikki-
puisto Iida, luonnostilaus

18.6.2018, 46 §
Taidemuseon taidehankinta, Galerie Forsblom

18.6.2018, 47
HAM Helsingin taidemuseon kokoelmiin liittäminen, Hilda Flodinin kipsi-
veistoskokoelma

21.6.2018, 48 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Stadin ammattiopiston Prinses-
santien toimipiste, valmistumispäätös (Nabb + Teeri)

21.6.2018, 49 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Aleksis Kiven peruskoulu, tilaus-
päätös

26.6.2018, 50 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kalasataman Kyläsaari, valmistu-
mispäätös

26.6.2018, 51 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Korttelitalo Jakomäen Sydän, 
luonnostilauspäätös
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26.6.2018, 52 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, taideteos, Kalasatama, osto Kö-
nig Galerie

26.6.2018, 53 
Taidemuseon julkisen taiteen hankinta, Tennispalatsin Lokki, valmistu-
mispäätös

26.6.2018, 54 §
Taidemuseon julkisen taiteen hankinta, Baana, valoteos

28.6.2018, 55 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, ECHA Euroopan kemikaalivirasto, 
luonnostilauspäätös

4.7.2018, 56 §
Taidemuseon taidehankinta, Suunnittelutoimisto Moderni Oy

6.7.2018, 57 §
Pääsymaksu Guerilla Girls keikalle 1.9.2018, HAM Helsingin taidemu-
seo

6.7.2018, 58 §
Keskustelutilaisuus 7.9.2018 HAM taidemuseossa, yhteistyö Design 
Weeksin kanssa

19.7.2018, 59 §
Taidemuseon taidehankinta, Galerie Forsblom

Kirjastopalvelujen johtaja

14.6.2018, 5 §
Kirjastot.fi-koordinaatioryhmän kokousmatkakulujen  korvaaminen ryh-
män jäsenille

20.6.2018, 6 §
Sijaisten määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kaupungin-
kirjaston valtakunnallisen kehittämisyksikön päällikölle.

21.6.2018, 7 §
Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kulttuuripal-
velukokonaisuuden kaupunginkirjaston päällikölle.

Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelupäällikkö

20.6.2018, 3 §
Kulttuurikeskus Caisan auditorion vuokraus osakäyttöön elokuvateatte-
ritoimintaa varten Kino Sheryl Oy:lle ajalle 1.9.2018-31.7.2019
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Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

25.6.2018, 7 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 5. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

14.6.2018, 21 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Lähteelä Stora Svart-
sön alueella

14.6.2018, 22 §
Vahinkotapahtuma Mellunmäen luistelukentällä 16.1.2018

14.6.2018, 23 §
Vahinkotapahtuma Liikuntamyllyssä 2.4.2018

2.7.2018, 24 §
Vaatimus vuokralaskun hyvittämisestä, koulujen liikuntasalien ilta- ja 
vapaa-ajankäytön vakiovuorot

3.7.2018, 25 §
Vahingonkorvaus, henkilövahinko, Pirkkolan uimahalli 9.5.2017, Lindst-
röm Markku

4.7.2018, 26 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien porraskaiteessa repeytynyttä takkia 
Rastilan talviuintipaikalla

4.7.2018, 27 §
Maa-alueen vuokraus Hietaniemen uimarannan alueelta WKND Festi-
val Oy:lle Weekend Festival- tapahtumaa varten ajalle 6.-23.8.2018

11.7.2018, 28 §
Uimastadionin kahvion vuokran osittainen hyvittäminen Enter Ventures 
Oy:lle

12.7.2018, 29 §
Pysäköintipaikkojen vuokraus Talin liikuntapuiston yhteydestä Kiinteistö 
Oy Helsingin Kutomotie 2:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

25.6.2018, 43 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikun-
tapaikat- palveluissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan 
lukuun
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29.6.2018, 44 §
Maa-alueen vuokraaminen Hernesaaresta Hietaniemen Juniorikupla 
Oy:lle

10.7.2018, 45 §
Helsinki Stadion Management Oy:lle vuokratun Töölön Pallokenttä 7:n 
vuokrausta koskeva muutos vuoden 2018 alusta

14.8.2018, 46 §
Maa-alueen vuokraus Meilahdesta Meikku Palloilu Oy:lle aiemmin 
vuokratun maa-alueen yhteydestä

16.8.2018, 47 §
Jääkiekkokaukaloiden (2 kpl) hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden lii-
kuntapaikkapalveluiden käyttöön

20.8.2018, 48 §
Brahenkentän yhteydessä sijaitsevan kahviotilan vuokraus Kumpulan 
Nurmikenttä Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

4.6.2018, 13 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Urheilugaala 2019-2020

14.6.2018, 14 §
Tapahtuma-avustuksien 2018 myöntäminen

18.6.2018, 15 §
Suunnistuskartta-avustusten jakaminen yhdistyksille vuonna 2018

20.6.2018, 16 §
Tapahtuma-avustusten 2018 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

4.7.2018, 29 §
Luukin ulkoilualueella sijaitsevan asuinkiinteistön vuokraus Kari Miettu-
nen Oy:lle

4.7.2018, 30 § 
Maunulan ulkoilumajan kiinteistön vuokraaminen Helsingin Latu ry:lle

9.7.2018, 31 §
Wilhelm Tell ry, maa-alueen vuokraus Talosaaren ulkoilualueelta

13.7.2018, 32 §
Salmen ulkoilualueella sijaitsevien väentuvan, hiihtomajan, rantasau-
nan ja riihen vuokraus Jotuca Oy:lle
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27.7.2018, 33 §
Lyhyt vuokraus telakan maa-alueesta Lindgre'n Venetelakka Oy

16.8.2018, 34 §
Maanhaltijan suostumus, ilotulitteiden ja pyroteknisten tehosteiden 
käyttö Weekend Festival -tapahtuman yhteydessä 17.-19.8.2018 Hieta-
niemen uimaranta-alueella

17.8.2018, 35 §
Työveneen hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu-
kokonaisuuden irtaimen omaisuuden määrärahalla

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

11.7.2018, 5 §
Ruotsinkielisten  nuorten tiedotus- ja neuvontapalveluita koskevan so-
pimuksen optiokauden käyttäminen

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

18.6.2018, 41 §
Kansallisen Lastenliitto-Helsingin piirijärjestö ry:n kuljetusavustushake-
mus

18.6.2018, 42 §
Nuorten toimintaryhmän Shitfest Crew projektiavustushakemus

18.6.2018, 43 §
Aicon ry:n projektiavustushakemus

18.6.2018, 44 §
Helsingin Kokoomusnuoret ry:n kuljetusavustushakemus

19.6.2018, 45 §
Helsingfors Scoutkår Spanarna r.f.:n projektiavustushakemus

19.6.2018, 46 §
Nuorisopalvelujen hallinnassa olevien nimikkotilojen myöntäminen 
2018-2019

9.7.2018, 47 §
Afg nuorten toimintaryhmän projektiavustushakemus

23.7.2018, 48 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus
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23.7.2018, 49 §
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n kuljetusavustushakemus

Kulttuurijaosto

31.5.2018, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjantarkastajien valinta

31.5.2018, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston syyskauden kokou-
sajat vuonna 2018

31.5.2018, § 13
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijat 2018

31.5.2018, § 14
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 4. jako

31.5.2018, § 15
Taide- ja kulttuuriavustukset, Helsingin mallin toinen hankekausi vuosil-
le 2019-2021

31.5.2018, § 16
Ideahaun toteuttaminen Helsinki Biennaalin oheisohjelmistoksi

31.5.2018, § 17
Avantin konserttitoiminnan tukeminen

Nuorisojaosto

29.5.2018, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjantarkastajien valinta

29.5.2018, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokou-
sajat vuonna 2018

29.5.2018, § 13
Suomen Taidetanssin Tuki ry:n ja Suomen Kurditalo ry:n loma-aikojen 
leiriavustushakemukset kaudelle 1.11.2017 - 31.10.2018

29.5.2018, § 14
Vuoden 2017 toiminta-avustusten käyttö

29.5.2018, § 15
Vuoden 2017 palkkausavustusten käyttö
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29.5.2018, § 16
Palkkausavustukset vuodelle 2018

29.5.2018, § 17
Toiminta-avustukset vuodelle 2018

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 150
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 
2019 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019–2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 liitteineen (liite 1).

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
lautakuntien esitysten perusteella jaettavasta kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin varatusta 13 miljoonan euron määrärahasta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle 3 700 000 euroa (liite 2).

Lautakunta totesi samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut 
myös uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huo-
mioon. Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettä-
vissä olevat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Lisäksi lautakunta totesi, että raamin tiukkuuden vuoksi toimialalla jou-
duttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastusvaikutuksia 
myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaikkojen hoidon 
vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mahdollisuutta 
käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

"Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ainoa kaupungin  toimiala jossa tu-
lospalkkioita ei ole tällä raamilla mahdollisuus maksaa. Tilanne on kes-
tämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja henkilöstöä on vaihtanut toisille 
toimialoille ja yksityiselle sektorille.

Yhtälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tulos-
palkkioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yhden-
vertaisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Kannattaja: Jussi Chydenius
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Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

”Se, että kaupungin strategiaa toteutetaan ja noudatetaan myös käy-
tännössä. Oodiin, biennaaliin ja tanssin taloon varautuminen edellyttää 
toimialalle määrärahojen lisäyksiä, jottei muuta kulttuuri, kirjasto, nuori-
so- ja liikuntapalveluiden tasoa tarvitse dramaattisesti leikata ”

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Uusi kappale (3) osaksi päätösehdotusta:

Lautakunta toteaa samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut 
myös uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huo-
mioon. Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettä-
vissä olevat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Kannattaja: Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Terhi Peltokorpi: Lautakunta toteaa, että raamin tiukkuuden vuoksi toi-
mialalla jouduttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastus-
vaikutuksia myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaik-
kojen hoidon vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mah-
dollisuutta käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Kannattaja: Hanna-Kaisa Simojoki

Lautakunta hyväksyi Terhi Peltokorven vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää tärkeänä, että 
liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkent-
tiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoi-
toon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville 
mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarustei-
den käyttö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Kannattaja: Laura Varjokari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun "Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ai-
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noa kaupungin  toimiala jossa tulospalkkioita ei ole tällä raamilla mah-
dollisuus maksaa. Tilanne on kestämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja 
henkilöstöä on vaihtanut toisille toimialoille ja yksityiselle sektorille. Yh-
tälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tulospalk-
kioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Terhi Pel-
tokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Sami Muttilainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Sami Muttilaisen 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää  tärkeänä, että lii-
kuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkenttiä 
käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoitoon 
vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville mahdol-
listetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarusteiden käyt-
tö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Jaa-äänet: 9
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, 
Niilo Toivonen

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Arja Karhuvaaran 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

Sami Muttilainen ja Arja Karhuvaara jättivät päätöksestä eriävän mieli-
piteen.

Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Stadiin bygataan ja haalitaan mitä kunnianhimoisempia hankkeita. Mal-
japuheissa suitsutetaan taloudellisia vaikutuksia myöten, mutta samalla 
perustuksien annetaan sortua ja palvelut kapenevat kaupungin laajen-
tuessa.

Hienoa kun on projekteja, mutta kaupunki myös eriarvoistuu siinä mää-
rin, ettei biennaaliin lähde perhe, jos fyrkat eivät riitä edes metrolip-
puun, lauttalipusta puhumattakaan. Keskustakirjastoon tarvitaan muu-
takin sisältöä kuin lainausautomaatti ja desing-kalusteet. Samalla mieti-
tään onko meillä varaa pitää edes uimavalvojaa rannalla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan sisältöä ei haluaisi asettaa vastakkain, mutta 
niin se käytännössä menee, koska kaupunki ei toteuta strategiaansa 
käytännössä vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista. Epäinhimillisyy-
den lisäksi myös matemaattisesti erikoinen laskentakaavio, samalla 
kun puhutaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja liikunnan 
lisäämisestä. 

Henkilöstön jaksaminen. Työ- ja hyvinvointipäivä Vallisaareen – ei pal-
jon hymyilytä.

Arja Karhuvaara jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Pidän tärkeänä, että jättäessään luonnon jääkentät jäädyttämättä, taa-
taan kuitenkin lasten ja koulujen mahdollisuus jäälajien taitojen oppimi-
seen ja liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon 
jääkenttiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen 
ja hoitoon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtivil-
le mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarus-
teiden käyttö. Jääkenttien käytön vastuu siirtyy silloin käyttäjälle itsel-
leen, mahdolliselle käyttäjäseuralle tai opetustoimelle. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite1_KUVA_TAE_2019
2 Liite2_KH_käyttövarat_haku

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 liitteineen (liite 1).

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalle 3 700 000 euroa (liite 2).

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.5.2018 vuoden 2019 ta-
lousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2019–2021 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä päätettiin, 
että lauta- ja johtokuntien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 
28.8.2018 mennessä.

Strategia ja sitovat tavoitteet

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja 
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan 
keskeinen väline on kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa talous-
arvioehdotusta sekä muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpi-
teitä. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä 
toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkist-
rategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiaa toteutetaan talous-
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arvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toiminta-
suunnitelmien kautta. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perus-
tua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja ta-
loudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomioita siihen, että ta-
voitteet ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan toi-
minnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa annetuilla määrärahoil-
la ja tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tulee olla selkeää.

Kaupunkistrategia asettaa toimialalle tekemisen painopisteitä, jotka on 
tiivistetty kuuteen kohtaan: tapahtumakaupunki; hyvinvointi ja liikkumi-
nen; nuorten hyvinvointi; kaupunginosat; merellisyys ja toimialan tapa 
rakentaa maailman toimivinta kaupunki eli Kuvan tapa toimia. Nämä 
otetaan huomioon palvelujen toimintaa suunniteltaessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvion sitovat tavoitteet ovat:

 Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella
 Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen 

ja kansalaistoiminnan paikka
 Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle

Määrärahat

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarvioraamin ja taloussuunnitel-
man 2019–2021 lähtökohtana on kaupunkistrategian taloustavoitteet. 
Raamissa toimintamenojen kasvu on mitoitettu strategian mukaisesti 
asukasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun vähennettynä vuo-
tuisella 0,5 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (ilman laitosavustuksia) vuoden 2019 
tuloraami on 29 385 000 euroa ja menoraami on 210 070 000 euroa. 
Sitova toimintakate on −180 685 000 euroa. Määrärahojen lisäyksen 
vaikutus toimintakatteeseen on 5 839 000 vuoden 2018 budjettiin ver-
rattuna.

Merkittävimmät talousarviovaikutukset ja panostukset talousarvioehdo-
tuksessa kohdistuvat Helsinki Biennaalin valmisteluun 998 000 euroa 
sekä Oodi-kirjaston aukeamisesta aiheutuvat lisäkulut 3 823 000 euroa. 
Tanssin talon avustuksiin on kohdistettu 219 000 euroa. Lisäksi henki-
löstömenoja lisäävät palkkojen sopimuskorotukset. Sopimuskorotuksiin 
on varauduttu 1 088 000 euron määrärahalla. 

Kulttuurin laitosavustusten menoraamiksi on asetettu 24 484 000 euroa 
ja liikunnan laitosavustusten 14 070 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kustannusten kasvu on suurempaa 
kuin toimintakatteen kasvu. Tasapainoinen talous talousarvioraamin si-
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sällä edellyttää kriittistä toiminnan ja menojen tarkastelua sekä mahdol-
lisia palvelujen uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi nykyinen talousarvioraami 
edellyttää toimialalla tulorahoituksen lisäämistä ja tuotteiden sekä pal-
velujen hinnoitteluperiaatteiden – ja rakenteiden läpikäymistä.

Toimiala on valmistellut yksityiskohtaisen ehdotuksen kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaatteiksi, jo-
ka tuodaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn syksyn 2018 
aikana. 

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa todetaan myös, 
että kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu 13 miljoonaa euroa 
kohdennettavaksi syksyllä varsinaisen talousarvion laatimisvaiheessa 
tärkeimmiksi nähtyihin mm. kaupunkistrategiasta johtuviin kohdennus-
tarpeisiin. Tärkeimmistä ja strategian kannalta keskeisimmistä kohteis-
ta lautakuntien tulee esittää perusteltu näkemyksensä. Kulttuuri- ja va-
paa-ajan lautakunta esittää, että näitä varoja kohdennettaisiin kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle seuraavasti.

• Kaupunginmuseon näyttelytoiminta ja tilakustannukset (Hakasalmen 
huvila, Senaatintorin näyttelyt, Raitiovaunumuseon näyttely), 300 000 
euroa

• Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminta Pulssi, 500 
000 euroa 

• Liikuntapaikkojen ylläpitokulut ja Pirkkolan jäähallin tuottamat vaiku-
tukset, 1 000 000 euroa

• Digitaalinen ohjelmistokehitys ja digitaalinen markkinointi (Helsinki-so-
vellus, venepaikkavaraus, Varaamo ja muut tilanvarausratkaisut ym.), 1 
500 000 euroa

• Markkinoinnin palvelujen ostot, 400 000 euroa

Tarkemmat perustelut löytyvät liitteestä 2.

Investoinnit

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 investointeihin on va-
rattu 5 856 000 euroa. Irtaimen omaisuuden määrärahat jakautuvat tie-
totekniikkahankintoihin 1 931 000 euroa, josta hankekorteilla ilmoitettu-
ja hankintoja on 960 000 euroa. Muun irtaimen omaisuuden perushan-
kintoihin on varattu 3 925 000 euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2020–2021 esitetään 4 056 000 euron vuo-
sittaista määrärahaa.
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Lausunto liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnok-
sesta vuosiksi 2019–2028 käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan kokouksessa 19.6.2018. Lausunnossaan lautakunta esitti huolensa 
investointimäärärahojen riittävyydestä liittyen isompien liikuntapaikko-
jen kunnossapitoon ja uusien liikuntapaikkojen rakentamiseen. Nykyi-
sellä tasolla investointiresurssit riittävät vain välttämättömiin peruskor-
jaustöihin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt ta-
lousarvioehdotuksen kokouksessaan 22.8.2018.

Liite 1 sisältää:

Talousarvion perustelutekstin.

Kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yh-
teensä.

Käyttötalousosan TA-kohdan 41001 määrärahat.

Käyttötalousosan TA-kohdan 41002 Kulttuurin laitosavustukset ja TA-
kohdan 41003 Liikunnan laitosavustukset.

Toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä toimialan 
yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2019–2028.

Määrä- ja taloustavoitteet

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1_KUVA_TAE_2019
2 Liite2_KH_käyttövarat_haku

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 59

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 381

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.08.2018 § 181

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 114

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 20

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 147
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§ 151
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon tur-
vaamisen puolesta

HEL 2018-003218 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vuosina 2013–2017 erillismäärärahalla toteutettu NYT-liikunta vaki-
naistettiin Helsingin kaupungin toiminnaksi vuoden 2018 alussa. NYT-
liikunta tarjoaa 18–29-vuotiaille helposti saavutettavasti olevia liikunta-
palveluita, joilla houkutellaan liikunnallisen elämäntavan piiriin etenkin 
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ja syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria. NYT-liikunnan ohella liikuntaan aktivointi palvelu tuottaa tavoit-
teiltaan ja toiminnaltaan osin samankaltaista palvelua, FunActionia, 
kohdentuen 13–17-vuotiaille nuorille. Sekä NYT-liikunta että FunAction 
ovat Helsingin kaupunkistrategian mukaisia palveluita tarjotessaan 
edullisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia nuorille. Vuoden 
2018 alusta alkaen NYT-liikunta- ja FunAction-palveluita on tuotettu yh-
teisellä henkilöstöllä rinnakkain. 

Helsingin liikuntapalvelut sai vuodeksi 2018 erillismäärärahan 100 000 
euroa FunAction-toiminnan laajentamiseksi koko kaupungin alueelle. 
Tätä palvelua tarjottiin aikaisemmin vain osassa kaupunkia. Tämän 
vain kuluvaksi vuodeksi 2018 myönnetyn erillismäärärahan turvin NYT-
liikunnan ja FunActionin toimintoja on kehitetty rinnakkain siten, että nii-
tä on saatavilla liikuntapalveluiden kaikilla toiminta-alueilla (pohjoinen, 
itä ja länsi). Palveluita on kehitetty yhä asiakaslähtöisemmiksi eri alueil-
la asuvien nuorten erilaiset toiveet ja tarpeet huomioiden. Näillä muu-
toksilla on lisätty eri alueilla asuvien nuorten yhdenvertaisuutta palvelui-
den saatavuuden osalta.

NYT-liikunta- ja FunAction-palveluiden koordinoinnista vastaa nuorten 
liikunnansuunnittelija. Kolme lasten ja nuorten vastaavaa liikunnanoh-
jaajaa sekä nuorten liikuntaneuvoja toteuttavat ohjaus-, neuvonta- ja ta-
pahtumatoimintaa kolmella eri toiminta-alueella kattaen koko 13–29-
vuotiaiden ikäryhmän. Liikuntaan aktivointi –palvelussa on siis kaikki-
aan viisi työntekijää, jotka vastaavat NYT-liikunta- ja FunAction-palve-
luiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Palvelutuotannossa korostuvat 
aiempaa enemmän etsivä työote, helpot kokeilumahdollisuudet ja neu-
vontapalvelut. Tiivistä yhteistyötä tehdään organisaation sisäisesti 
myös etsivän nuorisotyön ja muiden nuorisopalveluiden, sosiaali- ja ter-
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veyspalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Lii-
kuntaseurat ovat tärkein yhteistyökumppani kolmannen sektorin osalta.

NYT-liikunnan vakinaistamisen myötä saatiin rahoitus kolmen henkilön 
vakinaisiin työsuhteisiin, mutta toiminnan tuottamisen muihin kuluihin 
(mm. yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, välinehankinnat, tapahtu-
matuotannon muut kuin henkilöstökulut) myönnetty määräraha ei riitä. 
Palvelua toteutetaan tällä hetkellä huomattavasti pienemmillä resurs-
seilla kuin aiemmalla hankeajalla. Syksystä 2018 NYT-liikunta muuttuu 
maksulliseksi, kausimaksu on sama kuin FunAction-toiminnassa (25 
euroa/kausi). Vuodelle 2018 FunAction-toiminnan laajentamiseen 
myönnetty erillinen 100 000 euron määräaikainen tuki ja asiakasmak-
sujen periminen mahdollistavat palvelujen tuottamisen kuluvan vuoden 
loppuun saakka. Jos lisärahoitus ei jatku, kehitettyä palvelurakennetta 
joudutaan purkamaan ja palveluiden saatavuutta supistamaan. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden alueen palvelut pitäisi lopettaa 
kokonaan. 

Talousarvioaloitteessa esitetty lisämääräraha 150 000–250 000 euroa 
takaisi kaikille helsinkiläisille 13–29-vuotiaille nuorille matalan kynnyk-
sen liikuntaharrastamisen mahdollisuudet tasapuolisesti ympäri kau-
punkia.

Käsittely

Elina Moisio poistui kokouksesta ennen tämän asiakohdan käsittelyä ja 
hänen tilalleen kokoukseen tuli varajäsen Päivi Meros.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: "Lautakunta pitää tärkeänä, että NYT-liikunnan jatko 
toteutetaan ja turvataan myös tulevaisuudessa."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite NYT-liikunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa 
Korkkulan ja 23:n muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa esite-
tään, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle varataan talousarvioon 
150 000–250 000 euron lisämääräraha NYT-liikunnan tai sen kaltaisen 
toimintamuodon jatkon turvaamiseksi.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite NYT-liikunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 152
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen 
rahoittamiseksi

HEL 2018-003230 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että ”Sukupuolten tasa-ar-
vo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistä-
miseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palve-
luille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.” 

Tämä kaupunkistrategiassa esitetty tutkimushanke on käynnistymässä 
vuonna 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -
tilastot -yksikkö. Hankkeeseen otetaan mukaan 2–4 palvelua.  Tutki-
mushanke toteutetaan vuosina 2018–2019, siten että tulokset ovat käy-
tettävissä valtuustokauden jälkipuoliskolla. Vuonna 2018 tehdään taus-
taselvitystyötä sekä konkretisoidaan tutkimuskysymyksiä. Samalla tar-
kentuu, missä määrin tutkimushanke on toteutettavissa kaupungin-
kanslian ja toimialojen omin voimin ja missä määrin tarvitaan ulkopuoli-
sia konsultti- tai tutkijaresursseja. 

Tutkimushankkeessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on mukana 
vuonna 2018 toteutettava liikuntapalveluiden liikuntaseurojen seura-
tuen sukupuolivaikutusten arviointi, jonka toteuttaa määräaikainen 
työntekijän. Tässä arviointihankkeessa tarkastellaan, miten liikuntaseu-
roille myönnetyt liikuntapaikkojen tilavaraukset sekä liikuntaseurojen 
toiminta- ja tilankäyttöavustukset kohdentuvat sukupuolittain. Lisäksi 
seurakyselyllä selvitetään, kuinka liikuntaseuroissa koetaan tasa-arvon 
toteutuminen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sukupuolten tasa-arvo ja sukupuol-
ten moninaisuuden kunnioittaminen ovat keskeisiä arvoja. Moninainen 
vapaa-ajan kulttuurinen, liikunnallinen ja nuorisotyöllinen tekeminen tu-
kee tasa-arvoa, mahdollisuuksia olla haluamallaan tavalla oma itsensä 
ja saada muilta kunnioitusta oman identiteettinsä rakentamisen ja iden-
titeetissään olemisen tueksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla pidetään tärkeänä, että kaupunkist-
rategiassa päätetty tutkimuspohjainen hanke sukupuolivaikutusten ar-
vioimiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi käynnistetään. Tutkimuksen ja 
kehittämistyön onnistunut toteuttaminen vaatii koordinaattorin palkkaa-
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mista ja lisäresurssin osoittamista toimialalle, vähintään hankkeen yh-
teyshenkilön työpanosta toimialalla. Tasa-arvotyön kehittäminen toimia-
lan kaikissa palvelukokonaisuuksissa tukee sekä palveluiden että yhtei-
sen työn kehittämisen tasa-arvoa edistävää suuntaa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju Talousarvioaloite Kvsto 14032018 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju 
Aron ja 27:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta tasa-arvohankkeen 
rahoittamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju Talousarvioaloite Kvsto 14032018 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 153
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien eh-
dotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloaikaa pi-
dentämisestä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin

HEL 2017-006088 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella ja elää toiminta-
kykyistä ja kokemusrikasta elämää tuetaan kaupunkistrategiaan kirja-
tun liikkumisohjelman yhteydessä. Liikkuminen ylläpitää ja parantaa eri-
tyisesti vanhenevan väestön terveyttä ja toimintakykyisyyttä. Liikkumi-
nen mielekkäässä sosiaalisessa ympäristössä vähentää syrjäytymistä 
ja yksinäisyyttä. Liikkumisen ja toiminnan mahdollistaminen lisää itse-
määräämisoikeuden toteutumista ja omatoimisuuden mahdollisuuksia.

Liikkumisen lisäämiselle on vankat inhimilliset, kansanterveydelliset ja -
taloudelliset perusteet. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä elämäntyylit 
ja -tavat ovat kehittyneet suuntaan, jonka seurauksena fyysisen aktiivi-
suuden määrä on vähentynyt keskimäärin kaikilla ikä- ja väestöryhmil-
lä. Suomalaiset viettävät kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan liikku-
matta, ja valtaosan tästä paikallaan istuen. Vain noin 10–40 prosenttia 
eri-ikäisistä liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Ikäihmisten 
osalta fyysisen kokonaisaktiivisuuden määrästä ei ole ajantasaista tie-
toa. 

Liikkumisohjelman valmistelun yhteydessä on tunnistettu, että nykyis-
ten liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät 
usein ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten, kuten vaikeavammaiset ja 
toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet sekä henkilöt, joiden 
toimintakyky on heikentynyt mielenterveyssyistä. Iän myötä monet eli-
mistön toiminnot vähitellen heikkenevät ja huonon terveyden kokemuk-
set yleistyvät. Kaatumiset ovat yleisiä iäkkäässä väestössä ja heikko-
kuntoisimmista joka toinen kaatuu vuosittain. Helsingin tietokeskuksen 
tutkimuksen mukaan hieman yli 25 % yli 75-vuotiaista helsinkiläisistä ei 
kykene kävelemään puolta kilometriä. Ikäihmisten liikkumisessa kotinsa 
ulkopuolella korostuvatkin esteettömyys, turvallisuus, sosiaalinen tuki ja 
helposti saavutettavat levähdyspaikat ja palvelut.

Liikkumisohjelmassa tarkoituksena on selkeyttää eri toimijoiden rooleja 
ja toimintaa ikäihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, te-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 26 (98)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
28.08.2018

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

hostaa viestintää ja vaikuttaa ikäihmisten palveluiden saavutettavuu-
teen. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että ehdotus parantaisi 
ikääntyneiden helsinkiläisten liikkumisen edellytyksiä. Lautakunta pitää 
tärkeänä tehostaa kaikkia käytettävissä olevia keinoja ikäihmisten liik-
kumisen edistämiseksi ja palveluiden saavutettavuuden helpottamisek-
si.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21161

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 
asia 14

2 Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Kar-
huvaaran ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa ehdote-
taan yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämis-
tä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin. Aloite kokonaisuudessaan on 
liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21161

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Allekirjoitettu Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 
asia 14

2 Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 154
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jape Lovénin ym. talousarvioaloitteesta Vuosaarenlah-
den venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamiseksi

HEL 2017-004748 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Ensimmäisen kerran Vuosaarenlahden venesatama esiintyy 1990-lu-
vun lopulla laaditussa ja tammikuussa 2002 vahvistetussa Vuosaaren 
sataman ja sen ympäristön asemakaavassa. Tämän asemakaavan 
pohjalta aloitettiin Vuosaaren venesataman suunnittelu ja suunnitelmat 
valmistuivat alkuvuodesta 2004 ja venesataman rakentaminen aloitet-
tiin saman vuoden aikana. Venesataman suunnitelmia tarkistettiin ra-
kentamisen aikana ja tarkistetut suunnitelmat sekä päivitetty yleissuun-
nitelma valmistuivat 18.1.2008. 

Venesataman ja sen viereisten alueiden asemakaavan tarkistus ja 
muutostyö käynnistyi loppuvuodesta 2008 ja alueen uusi asemakaava 
tuli lainvoimaiseksi lokakuussa 2009. Tässä asemakaavassa Ruusu-
niemessä sijaitsevan entisen telakan huvilan alue on merkitty liikera-
kennusten korttelialueeksi, jossa huvilarakennuksella on suojelumerkin-
tä sekä pieni lisärakennusoikeus. Aallonmurtajalle johtava ajoyhteys on 
muutettu kaduksi ja kadun itäpuoliset reunaosat sataman korttelialueik-
si, jonne saa sijoittaa satamaa ja venesatamaa palvelevia toimintoja ja 
telakointia. Muu Vuosaarenlahden venesataman alue on asemakaa-
vassa venesatama-aluetta, jossa on venesataman osa-alueiden käyt-
töä tarkentavia ja sääteleviä merkintöjä ja määräyksiä. Venesatamaksi 
merkityllä alueella ei ole tontteja, mutta venesatamaan on osoitettu ra-
kennusalat neljälle rakennukselle, mm. polttoaineen jakeluaseman 
paikka aallonmurtajan kärkeen. Asemakaava mahdollistaa myös lisä-
täyttöjen tekemisen sekä venesatama-alueelle, että sataman korttelia-
lueelle.

Venesataman yleissuunnitelman tarkistaminen uuden asemakaavan 
mukaiseksi käynnistyi vuonna 2015 ja tarkistettu yleissuunnitelma val-
mistui syksyllä 2016. Yleissuunnitelman muutos- ja päivitystyö proses-
sin osana alueen toimijoille järjestettiin käyttötarpeiden ja toiveiden kar-
toittamiseksi keskustelu- ja käyttäjätilaisuus 5.2.2016 entisen liikuntavi-
raston tiloissa. Tilaisuuteen osallistui mm. viranomaisia, yhteisöjä ja 
yrittäjiä, joilla nyt on yritystoimintaa venesatama-alueella. Läsnä ollei-
den tahojen tila-, laituri- nosto- ym. tarpeet kartoitettiin ja koottiin yhteen 
suunnittelussa huomioitavaksi aiemmin koottujen lähtötietojen lisäksi. 
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Lisäksi kaikille alueen toimijoille varattiin mahdollisuus tarkennuksien ja 
lisätietojen toimittamiseen myöhemmin sähköpostin välityksellä.

Vuosaaren venesataman yleissuunnitelman päivityssuunnittelussa on 
noudatettu voimassa olevan asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä ja 
polttoaineidenjakeluasema on sijoitettu aallonmurtajan kärkeen asema-
kaavassa ositetulle aseman paikalle ja rakennusalalle. 

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan asemakaavassa osoitettu ja 
yleissuunnitelmaan sijoitettu polttoaineen jakeluasemanaseman paikka 
venesataman sisääntulon suulla on optimaalinen venesataman käytet-
tävyyden ja turvallisuuden kannalta. Polttoaineen jakeluasema ei palve-
le ainoastaan Vuosaaren venesataman veneilijöitä, vaan myös viereis-
ten venesatamien ja ohikulkevan veneliikenteen tarpeita. Polttoainei-
den jakeluasema syytä sijoittaa siten, että sen käyttö on turvallista ja 
kiinnittyminen helppoa, mutta se ei lisää venesataman sisäistä liiken-
nettä.

Vuosaarenlahden venesataman rakentaminen on vielä kesken ja vaatii 
mm. lisätäyttöjä, joita toteutetaan sitä mukaan, kuin soveltumia täyttö-
massoja on kohtuullisin kustannuksin saatavilla. Loppuun saattaminen 
vaatii myös sataman eri alueiden rakentamisen yhteydessä tehtäviä to-
teutus- ja rakennesuunnitteluasuunnittelua. Jatkosuunnittelun yhtey-
dessä selvitetään myös alueella tarvittavan kunnallistekniikan toteutta-
minen. Tämä koskee myös polttoaineiden jakeluasemaa sekä muita ra-
kennuksia ja rakenteita suunnittelun edetessä sekä rakentamisen tul-
lessa ajankohtaiseksi. Päivitetyn yleissuunnitelman mukaan laaditussa 
kustannusarviossa venesataman rakentamisen loppuun saattamisen 
kustannukset ovat 5 806 000 euroa.

Vuosaarenlahden venesataman loppuun saattaminen ei ole tämänhet-
kisessä liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa, joka määrit-
tää seuraavien vuosien liikuntarakentamishankkeet. Hankkeen nopea 
toteuttaminen ei ole mahdollista karsimatta rahoitusta muilta olemassa 
olevilta hankkeilta tai nostamatta liikuntapaikkarakentamisen investoin-
timäärärahoja. Venesataman toteuttaminen vaatii myös, että saatavilla 
on kohtuullisin kustannuksin riittävästi meritäyttöihin soveltuvia täyttö-
massoja.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lovénin TA-aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jape 
Lovénin ja kahdeksan muun valtuutetun Vuosaaren venesataman uu-
den yleissuunnitelman toteuttamista koskevasta talousarvioaloitteesta 
28.8.2018 mennessä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta ja elinkeino-osastolta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Lovénin TA-aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 155
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien Puis-
tolan aseman viihtyisyyden lisäämistä

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja ase-
maseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen pa-
remmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyy-
songelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan ali-
kulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen 
nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa li-
säämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon 
edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä 
asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin 
nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteen-
päin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret 
ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuu-
lemisten yhteydessä. 

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja 
aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman 
seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten 
osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpa-
joissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tä-
män jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFes-
teillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti 
Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, 
jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alu-
een rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten nä-
kemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin 
kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdes-
sä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen paran-
tamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutetta-
vissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta sa-
malla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Ra-
hoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä 
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tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoin-
nin kautta.

Käsittely

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä 
parannus mahdollisuus olisi" 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja ase-
maseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen pa-
remmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyy-
songelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan ali-
kulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen 
nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa li-
säämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon 
edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä 
asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin 
nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteen-
päin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret 
ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuu-
lemisten yhteydessä. Toinen selkeä parannus mahdollisuus olisi 
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Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja 
aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman 
seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten 
osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpa-
joissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tä-
män jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFes-
teillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti 
Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, 
jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alu-
een rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten nä-
kemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin 
kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdes-
sä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen paran-
tamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutetta-
vissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta sa-
malla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Ra-
hoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä 
tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoin-
nin kautta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Alviina Alametsän ja 27 muun valtuutetun allekirjoittamasta val-
tuustoaloiteesta koskien Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämistä. 
Aloite kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina alametsän aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314
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§ 156
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
Helsingin kaupungin liittymiseksi World Cities Culture Forum -ver-
kostoon

HEL 2018-008792 T 04 03 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otto Meri: Esitän, että esitys palautetaan valmisteluun siten, että pää-
töksen yhteydessä on tuotu esille sellaiset toimialan jäsenyydet, joista 
ollaan tarvittaessa valmiita luopumaan.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Lautakunta hyväksyi Otto Meren palautusehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäse-
neksi. 

Lautakunta esittää, että vuoden 2018 loppuun mennessä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala selvittää mahdollisuudet luopua jäsenyydestä jos-
sakin järjestössä.

Esittelijän perustelut

World Cities Culture Forum on maailman johtavien kulttuurikaupunkien 
verkosto. Aloite World Cities Culture Forum -verkostoon liittymisestä on 
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tullut Lontoon pormestarilta Sadiq Khanilta. World Cities Culture Forum 
on perustettu Lontoon aloitteesta.

Verkostoon liittyminen tukee Helsingin brändiä kansainvälisenä kulttuu-
rikaupunkina ja vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupun-
keihin. Verkoston kautta Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kult-
tuurin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tu-
kemiseen. 

Verkoston kautta Helsinki saa ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa tai-
teen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. 
World Cities Culture Forum tuottaa vuosittain tutkimusraportin, joka 
vertailee jäsenkaupunkeja 70 erilaisella kulttuurin indikaattorilla. Ver-
kostoon kuuluvat tällä hetkellä Amsterdam, Austin, Bogota, Bryssel, 
Buenos Aires, Kapkaupunki, Chengdu, Dakar, Dublin, Edinburgh, Hong 
Kong, Lagos, Lissabon, Lontoo, Los Angeles, Melbourne, Milano, 
Mumbai, Montreal, Moskova, New York, Pariisi, Rooma, Soul, Shang-
hai, Shenzhen, Tukholma, Sydney, Taipei, Tokyo, Toronto, Wien, Var-
sova ja Zürich. Vertailutieto paikkaa merkittävää aukkoa kaupungin tie-
toaineistoissa.

Verkoston jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 17 500 euroa ja sen 
jälkeen 8 500 euroa. Jäsenmaksu kattaa pääsyn verkoston tietokantoi-
hin, Helsingin oman sivun verkoston verkkosivuilla, osallistumisen kult-
tuurijohdon vaihto-ohjelmaan, kahden hengen osallistumiskulut vuosit-
taiseen seminaariin (poislukien lennot), indikaattoritiedon, oikeuden 
kääntää verkoston raportit omalle kielelle. Toimiala esittää, että ensim-
mäisen vuoden korotettu jäsenmmaksu katetaan kaupunginhallituksen 
käyttövaroista, minkä jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa 
jäsenmaksuista.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai 
liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymi-
sestä järjestöihin ja kansliapäällikkö määrää kaupungin edustajan yh-
distysten vuosikokouksiin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimia-
lan tai liikelaitoksen päällikkö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. 
järjestölle ja pöytäkirjanote kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta eh-
dottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkaste-
lemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta 
luopua jostakin jäsenyydestä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 157
Keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja -järjestelmähankintaa koskevan 
päätöksen oikaiseminen

HEL 2018-005216 T 02 08 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia keskustakirjasto Oodin 
sähköurakan alaisen AV-laiteurakan asennuspalveluineen 25.6.2018 
päivätyn, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä 
Studiotec Oy:ltä ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishankinta-
hintaan enintään 1 736 000 euroa.

Lautakunta poisti lautakunnan 19.6.2018, § 141 tekemän valtuutuksen 
pohjalta tehdyn toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, 36 §, ja ratkaisi 
asian uudelleen tällä päätöksellä.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Leevi Kuokkanen, ICT-palvelupäällikkö, puhelin: 310 34376

leevi.kuokkanen(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 185258
2 Tarjouspyyntö 185258, korjausilmoitus
3 Avauspöytäkirja 185258
4 Oodi AV-laiteurakkahankinta, tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus
5 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Studiotec Oy ja Electro Waves 
Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
päätökseen

Caverion Suomi Oy - AV -tek-
niikka ja Atea Finland Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala pyysi 4.5.2018 päivätyllä tarjouspyyn-
nöllä tarjouksia keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja järjestelmähankin-
nasta. Hankinta sisältää keskustakirjasto Oodiin suunnitelman mukai-
set kiinteästi asennettavat laitteet ja järjestelmät AV-tekniikan tarvike-
hankintoineen paikoilleen asennettuna ja toimintakuntoon saatettuna. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, § 141 tekemän valtuu-
tuksen pohjalta toimialajohtaja teki asiasta päätöksen 11.7.2018, § 36, 
jolla se päätti hylätä Atea Finland Oy:n, Caverion Suomi Oy -AV teknii-
kan ja Studiotec Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina ja tilata han-
kinnan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä ja ai-
noalta tarjoajalta Electro Waves Oy:ltä.

Oikeusohjeet

Hankintalain 133 §:n mukaan

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta 
aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on il-
moitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, joita asia 
koskee.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ot-
taa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kulues-
sa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on 
tehty.
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Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä 
tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lain-
voimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 134 §:n mukaan

Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräai-
kaan, jonka kuluessa asianosaisella on tämän lain nojalla oikeus hakea 
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Jos korjattavaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun on haettu markkinaoikeudelta muutosta, asian käsiteltäväksi 
ottamisesta hankintaoikaisuna on ilmoitettava ja siinä  tehty päätös on 
toimitettava markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisua käsitellessään han-
kintayksikkö voi kieltää päätöksen tai ratkaisun täytäntöönpanon tai 
määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kieltämisestä ja kes-
keyttämisestä on ilmoitettava markkinaoikeudelle, jos asiaan on haettu 
markkinaoikeudelta muutosta valittamalla.

Jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai muun ratkaisunsa 
hankintaoikaisuna siten, että markkinaoikeudelle valituksen tehneellä ei 
ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätös-
tä, markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään antamatta 
pääasiasta ratkaisua.

Hankintalain 74 §:n mukaan

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun 
tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asia-
kirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljet-
tava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tar-
joukset tarjouskilpailusta.

Jos tarjouksessa tai osallistumisilmoituksessa olevat tiedot tai asiakirjat 
ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttu-
vat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, li-
säämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankin-
tayksikön antamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelys-
sä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 132 §:n mukaan

Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa 
muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vai-
kutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudel-
leen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty 
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ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai 
jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, 
ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Tarjouspyynnön 4.5.2018 tekniset vähimmäisvaatimukset

Tarjouspyynnön liitteenä olivat hintataulukot AV-laitteista teknisin vä-
himmäisvaatimuksin. Vähimmäisvaatimuksissa oli kuvattu tekniset vä-
himmäisvaatimukset teknisinä määreinä tai esimerkkilaitteen avulla.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan itseoikaisu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta. Myös hankinnan itseoikaisu voi-
daan tehdä kyseiseen hallintosäännön määräykseen perustuen.

Edeltävä hankintapäätös

Lautakunnan tekemän valtuutuksen 19.6.2018, § 141 perusteella toi-
mialajohtaja päätti 11.7.2018, 36 § hylätä Atea Finland Oy:n, Caverion 
Suomi Oy -AV tekniikan ja Studiotec Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön 
vastaisina ja tilata hankinnan kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen tehneeltä ja ainoalta tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jät-
täneeltä Electro Waves Oy:ltä.

Hankintapäätöksessä todettiin, että Atea Finland Oy:n tarjous saapui 
puutteellisena, ilman tarjouspyynnön liitteessä vaadittuja yksikköhinta-
taulukoita. Tämän lisäksi tarjoaja ilmoitti erikseen sähköpostilla, että 
annettu kokonaishinta on virheellinen. Tarjoaja toimitti erillisellä sähkö-
postilla myöhässä 26.6.2018 kello 12.04 uuden, täydennetyn tarjouk-
sen.

Tarjouskilpailussa tarjouksen lähettäjä vastaa siitä, että hän lähettää 
viestinsä oikeaan aikaan oikeaan osoitteeseen asianmukaisilla välineil-
lä. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämiselle asetetun määräajan nou-
dattaminen varmistaa sen, että kaikilla tarjoajilla on sama aika tarjouk-
sen valmisteluun hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen. Siksi tar-
jous on hylättävä, jos se on saapunut määräajan päättymisen jälkeen.

Hankintapäätöksessä todettiin, että Caverion Suomi Oy -AV tekniikan 
ja Studiotec Oy:n tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle tarjouspyyn-
nössä asetettuja teknisiä vaatimuksia siten, että tarjottujen tuotteiden 
poikkeamien katsottiin olevan huomattavia ja eroavan tarjouspyynnös-
sä pyydettyjen AV-laitteiden teknisistä vähimmäisvaatimuksista.

Oikaisu
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Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikön on otettava päätös kor-
jattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena 
oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Asiassa on tehty päätös 11.7.2018, § 
36. Näin ollen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä 
asiassa tältä osin oikaisu.

Lautakunta päättää oikaista keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja -järjes-
telmähankinnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, § 141 
tekemän valtuutuksen pohjalta tehdyn toimialajohtajan päätöksen 
11.7.2018, § 36.  

Asia on myös tullut vireille markkinaoikeudessa Studiotec Oy:n 
23.7.2018 päivätyllä valituksella. Lisäksi Studiotec Oy on tehnyt hankin-
taoikaisuvaatimuksen 23.7.2018 päivätyllä kirjeellä hankintapäätökses-
tä 11.7.2018, § 36. Myös Atea Finland Oy on tehnyt hankintaoikaisu-
vaatimuksen 26.7.2018 päivätyllä kirjeellä hankintapäätöksestä 
11.7.2018 § 36.

Hankintapäätöksellä 11.7.2018, § 36 valituksi tulleelle Electro Waves 
Oy:lle on varattu hallintolain mukainen tilaisuus lausua asiasta. Electro 
Waves Oy on jättänyt asiasta lausuman 6.8.2018 päivätyllä kirjeellä.

Lautakunnan 19.6.2018, § 141 tekemän valtuutuksen mukaisesti toi-
mialajohtaja päätöksellään 11.7.2018, § 36 katsoi, että Studiotec Oy:n 
tarjoamien tuotteiden osalta tekniset vähimmäiskriteerit eivät täyttäneet 
tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Oikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä saadun selvityksen perus-
teella lautakunta katsoo, että toisin kuin lautakunnan 19.6.2018, § 141 
tekemän valtuutuksen mukaisesti toimialajohtajan päätöksessä 
11.7.2018, § 36 katsottiin, Studiotec Oy tosiasiallisesti täyttää tekniset 
vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Studiotec Oy:n tarjoamien tuotteiden tekniset vähimmäisvaatimukset, 
joiden osalta tarjouksen katsotaan täyttävän tarjouspyynnön mukaisuu-
den vähimmäisvaatimukset:

Tarjouspyyntötiedosto AV0400

1) Välilehti 2 rivi 62 Näyttö 75" - 80" kosketusnäyttö
2) Välilehti 2 rivi 66 Konferenssikamera
3) Välilehti 2 rivi 72 Konferenssijärjestelmän keskuslaite
 Tiedot ko. laitteista olivat Studiotec Oy:n tarjouksen liitteenä ole-

van Excel tiedoston eri riveillä. Laitteiden tiedot oli erehdyksessä 
ilmoitettu väärillä riveillä, mutta kyseinen virhe on merkityksetön, 
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sillä tarjottujen laitteiden nimet, tiedot sekä hinnat olivat yhdistet-
tävissä oikeille riveille. Virhe ei vaikuttanut tarjousten tarjouspyyn-
nön mukaisuuden arviointiin, eikä tarjouksen sisältöön ja siten 
vertailukelpoisuuteen.

4) Välilehti 1 rivi 68 Mid/high kaiutin
 Hyväksyttiin manuaalissa esitetty tieto, 1 dB poikkeama, koska se 

ei ole merkittävä. Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyynnössä 
120 dB vaatimuksen, mutta hylkäysperusteissa se on käyttänyt 
virheellisesti arvoa 125 dB.

5) Välilehti 2 rivi 156 Näyttö 55 "
 Studiotec Oy tarjosi tarjouspyynnön teknisten vaatimusten mukais-

ta laitetta Samsung QE55Q9FN, mikä oli jäänyt aiemmin huomioi-
matta tuotetietojen puuttumisen vuoksi. 

Tarjouspyyntötiedosto AV0400K

6) Välilehti 1 rivi 42 ja 43 Pääkaiutin ja bassokaiutin
 Uuden suoritetun arvioinnin perusteella todettiin, että pääkaiutin 

rivillä 42 tuote-esimerkkinä hankintayksikkö oli käyttänyt Nexo Geo 
kaiutinta, jonka herkkyys vastaa Studiotecin tarjoamaa vastaavaa 
tuotetta. Rivillä 43 bassokaiuttimen suorituskyky oli riittävä halut-
tuun käyttötarkoitukseen.

Caverion Suomi Oy – AV tekniikan tarjottuja tuotteita koskevat tekniset 
vaatimukset, joiden osalta tarjouksen ei katsota täyttävän tarjouspyyn-
nön mukaisuuden vähimmäisvaatimuksia:

1) Välilehti 1 rivi 92 Siirreltävä teline
 Tarjotussa laitteessa ei ollut pyydettyä moottoroitua korkeussää-

töä. Siirrettävää näyttöä käytetään erilaisissa tilaisuuksissa, joissa 
erilaisista katsomoratkaisuista johtuen on välttämätöntä säätää 
näytön korkeutta moottorikäyttöisesti. Tarjottu tuote hylättiin.

2) Välilehti 25 rivi 81 Siirreltävä näyttöteline
 Tarjotusta tuotteesta puuttui laitetila, joka on välttämätön, koska 

laitteet tulee voida asentaa lukittuun tilaan. Tarjottu tuote hylät-
tiin.
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3) Välilehti 2 rivi 172, 224 ja 318 Moottoroituvalkokangas
 Tarjottujen tuotteiden kuvasuhteet eivät vastanneet pyydettyä. 

Tarjotut tuotteet hylättiin.

Myös Electro Waves Oy:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus on ar-
vioitu uudestaan.

Johtopäätökset

Lautakunta katsoo, että tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ar-
viointi ei ole päätöksessä 11.7.2018, § 36 täyttänyt tarjoajien tasapuoli-
sen kohtelun vaatimusta. Tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa 
tarjoajien teknisten vähimmäisvaatimusten osalta on sallittu poikkeamia 
siten, että joidenkin laitteiden vaatimusten poikkeamat ovat johtaneet 
tarjouksen hylkäämiseen, kun toisen laitteen kohdalla vastaava poik-
keama on hyväksytty. Tämän vuoksi tarjousten tarjouspyynnön mukai-
suuden arviointi on tehtävä uudestaan kaikkien tarjoajien kesken.

Uuden tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin jälkeen to-
dettiin, että Atea Finland Oy:n ja Caverion Suomi Oy – AV tekniikan tar-
joukset eivät täyttäneet tarjoukselle tarjouspyynnössä asetettuja tekni-
siä vaatimuksia. Atea Finland Oy:n tarjous toimitettiin puutteellisena, il-
man tarjouspyynnössä vaadittuja yksikköhintataulukoita. Caverion Suo-
mi Oy – AV tekniikan tarjouksen tuotteiden poikkeamat tarjouspyyntöön 
olivat huomattavia ja erosivat merkittävästi tarjouspyynnössä pyydetty-
jen laitteiden vaatimuksista. Poikkeamat on eritelty liitteessä 4.

Electro Waves Oy:n ja Studiotec Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön 
mukaisia täyttäen tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset täy-
sin tai vain vähäisin, liitteessä 4 eritellyin, hyväksyttävissä olevin poik-
keamin.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Hinnaltaan hal-
vimman tarjouksen antoi Studiotec Oy.

Hankintapäätös 11.7.2018, § 36

Lautakunnan tekemän päätöksen 19.6.2018, § 141 valtuuttamana toi-
mialajohtaja on päättänyt 11.7.2018, § 36 hylätä Atea Finland Oy:n, 
Caverion Suomi Oy -AV tekniikan ja Studiotec Oy:n tarjoukset tarjous-
pyynnön vastaisina ja hankkia keskustakirjasto Oodin sähköurakan 
alaisen AV-laiteurakan asennuspalveluineen 25.6.2018 päivätyn, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Electro Waves 
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Oy:ltä ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishankintahintaan 
enintään 1 750 000 euroa.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta. Vain yksi tarjous 
oli tarjouspyynnön mukainen.

Hankintamenettelynä käytettiin hankintalain mukaista avointa menette-
lyä ja hankintailmoitus julkaistiin EU -kynnysarvot ylittävänä hankintana 
4.5.2018.

Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta: Atea Finland Oy, 
Caverion Suomi Oy -AV tekniikka, Electro Waves Oy ja Studiotec Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus 
sekä tarkistettiin, täyttävätkö ehdokkaat asetetut vähimmäisvaatimuk-
set. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tekniset vähimmäisvaati-
mukset tarkistettiin yhdessä konsulttitoimisto Granlund Oy:n ja raadin 
kanssa.

Atea Finland Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Atea 
Finland Oy:n tarjous saapui puutteellisena, ilman tarjouspyynnön liit-
teessä vaadittuja yksikköhintataulukoita. Tämän lisäksi tarjoaja ilmoitti 
erikseen sähköpostilla, että annettu kokonaishinta on virheellinen. Tar-
joaja toimitti erillisellä sähköpostilla myöhässä 26.6.2018 kello 12.04 
uuden, täydennetyn tarjouksen. 

Caverion Suomi Oy -AV tekniikan tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön 
vastaisena. Caverion Suomi Oy -AV tekniikan tarjouksessa tekniset vä-
himmäisvaatimukset eivät täyttyneet seuraavissa laitteissa:

1) Välilehti 1 rivi 92 Siirreltävä teline
 Tarjotussa laitteessa ei ole pyydettyä moottoroitua korkeussäätöä. 

Tarjottu tuote hylätään.

2) Välilehti 25 rivi 81 Siirreltävä näyttöteline
 Tarjotusta tuotteesta puuttuu laitetila. Tarjottu tuote hylätään.

3) Välilehti 2 rivi 172, 2274 ja 318 Moottoroitu valkokangas
 Tarjotun tuotteen kuvasuhde ei vastaa pyydettyä. Tarjottu tuote 

hylätään.
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4) Välilehti 2 rivi 334 -337 Langattomat mikrofonit
 Tuotteiden hinnat puuttuvat. Tarjotut tuotteet hylätään.

Studiotec Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Studio-
tec Oy:n tarjouksessa tekniset vähimmäisvaatimukset eivät täyttyneet 
seuraavissa laitteissa:

1) Välilehti 2 rivi 62, 66 ja 72 Näyttö 75" - 80" kosketusnäyttö, konfe-
renssikamera ja keskuslaite

 Tarjottu tuote ei ole pyydetty laite. Tarjottu tuote hylätään.

2) Välilehti 1 rivi 68 Subwoofer kaiutin
 Tarjottu laite jää kauaksi pyydetystä arvosta.

3) Välilehti 1 rivi 156 Näyttö 55”
 Tarjotun tuotteen kirkkaudesta ja latenssista ei ole annettu tietoa. 

Tarjottu tuote hylätään.

Tarjouspyyntötiedosto AV0400K

1) Välilehti 1 rivi 42 ja 43: Pääkaiuttimet ja bassokaiutin
 Tarjottujen laitteiden herkkyys ei riitä eikä täytä vaatimuksia. 

Tuotteet hylätään.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Leevi Kuokkanen, ICT-palvelupäällikkö, puhelin: 310 34376

leevi.kuokkanen(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 185258
2 Tarjouspyyntö 185258, korjausilmoitus
3 Avauspöytäkirja 185258
4 Oodi AV-laiteurakkahankinta, tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus
5 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Studiotec Oy ja Electro Waves 
Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
päätökseen

Caverion Suomi Oy - AV -tek-
niikka ja Atea Finland Oy

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 11.07.2018 
§ 36

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 141
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§ 158
Studiotec Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin 
AV-laiteurakka

HEL 2018-008871 T 02 08 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Studiotec Oy:n oikai-
suvaatimuksen keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakkahankintaa koske-
vasta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksestä 11.7.2018, 
36 §.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätös 11.7.2018, 36 § pois-
tettiin, ja hankintaoikaisu toteutettiin ratkaisemalla asia uudelleen kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erillisellä päätöksellä
28.8.2018, 157 §.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Studiotec Oy, oikaisuvaatimus päätökseen 11.7.2018, 36 §
2 Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien ase-
maan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai 
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, 
joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen teke-
misen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä 
asianosaisen suostumusta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. 

Hankintaoikaisuvaatimus

Keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakan kilpailutuksessa (HEL 2018-
005216) tarjouksen jättänyt Studiotec Oy on esittänyt oikaisuvaatimuk-
sen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä. 
Studiotec Oy on saattanut asian myös käsiteltäväksi markkinaoikeu-
teen 24.7.2018 vireille tulleella valituksella. 

Studiotec Oy pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikkö kor-
jaa hankintaoikaisulla virheellisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohta-
jan päätöksen 11.7.2018, 36 § ja ottaa Studiotec Oy:n tarjouksen tar-
jousvertailuun. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on hallintolain 
mukaisesti varannut valituksi tulleelle Electro Waves Oy:lle asianosai-
sena tilaisuuden lausua asiasta. Electro Waves Oy:n lausuma kokonai-
suudessaan on liitteenä. 

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä julkaisemalla EU-hankin-
tailmoitus sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 4.5.2018. 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli 
hankintalain 93 § 1 momentin mukaan hinnaltaan halvin tarjous. 
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Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta: Atea Finland Oy, 
Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka, Electro Waves Oy ja Studiotec Oy. 
Atea Finland Oy:n, Caverion Suomi Oy - AV-tekniikan ja Studiotec Oy:n 
tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintapäätöksen jälkeen havaittiin, että tarjousten teknisten vaati-
musten arviointiperusteita on sovellettu virheellisesti. Mikäli vaatimuk-
sia sovellettaisiin yhdenmukaisesti, se johtaisi Studiotec Oy:n tarjouk-
sen arvioimiseen tarjouspyynnön mukaiseksi ja sen hyväksymiseen tar-
jousvertailuun. 

Studiotec Oy:n esittämä oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä, sillä tar-
jouspyynnönmukaisuuden uudelleen arviointi sekä uusi tarjousvertailu 
on suoritettu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta poisti kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, 36 § ja toteutti hankin-
taoikaisun ratkaisemalla asian uudelleen hankintayksikköaloitteisella oi-
kaisupäätöksellä 28.8.2018.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Studiotec Oy, oikaisuvaatimus päätökseen 11.7.2018, 36 §
2 Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
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§ 159
Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin 
AV-laiteurakka

HEL 2018-008229 T 02 08 03 00

HEL 2018 - 008229

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Atea Finland Oy:n 
26.7.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen keskustakirjasto Oodin sähkö-
urakan alaista AV-laiteurakkahankintaa koskevasta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialajohtajan päätöksestä 11.7.2018, 36 §, siltä osin kuin vaati-
mus koskee päätöksen kumoamista ja hankinnan kilpailuttamista uu-
delleen. 

Muilta osin vaatimuksen tekijän oikaisuvaatimuksessaan esittämät vaa-
timukset ovat tulleet käsitellyiksi päätöksen 11.7.2018, 36 § korvaavas-
sa erillisessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan oikaisupäätöksessä 
28.8.2018, 157 §.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Leevi Kuokkanen, ICT-palvelupäällikkö, puhelin: 310 34376

leevi.kuokkanen(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, päätös 11.7.2018 § 36, hankintaoikaisu
2 Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vastaanottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
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kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Keskustakirjasto Oodin sähköurakan alaisessa AV-laiteurakan (HEL 
2018–005216)  kilpailutuksessa tarjouksen jättänyt Atea Finland Oy on 
esittänyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonai-
suudessaan on liitteenä. Atea Finland Oy ei ole saattanut asiaa käsitel-
täväksi valituksena markkinaoikeuteen. 

Atea Finland Oy pyytää, että Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta:

1) kumoaa virheellisen hankintapäätöksensä

2) tutkii vastaanottamansa Electro Waves Oy:n tarjouksen tarjouspyyn-
tömukaisuuden uudelleen

3) hylkää Electro Waves Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena

4) kilpailuttaa hankinnan uudelleen

Vastine:

Hankinnan uudelleen kilpailuttamista ei ole tarpeen toteuttaa. Muiden 
vaatimusten osalta enemmän lausunnon antaminen raukeaa erillisen 
hankintayksikköaloitteisen oikaisupäätöksen antamisen johdosta. Oi-
kaisuvaatimuksessa esitetyt muut vaatimukset ovat tulleet käsitellyiksi 
päätöksen 11.7.2018, 36 § korvaavassa erillisessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan oikaisupäätöksessä 28.8.2018.

Esittelijä
hallintojohtaja
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Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Leevi Kuokkanen, ICT-palvelupäällikkö, puhelin: 310 34376

leevi.kuokkanen(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, päätös 11.7.2018 § 36, hankintaoikaisu
2 Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vastaanottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
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§ 160
Modeo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien keskustakirjasto Oo-
din julkitilakalusteiden hankintaa

HEL 2018-005348 T 02 08 01 00

HEL 2018-005348

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Modeo Oy:n oikaisuvaa-
timuksen keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteiden hankintaa koske-
vasta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksestä 19.6.2018, 143 
§.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Käsittely

Puheenjohtaja Nasima Razmyarin poistuessa kokouksesta hetkeksi 
asiakohdan aikana klo 19:03-19:08, varapuheenjohtaja Arja Karhuvaa-
ra toimi puheenjohtajana. Puheenjohtaja Nasima Razmyar oli läsnä 
asian avauksen ja päätöksenteon aikana.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen, 6.7.2018
2 Isku Interior Oy lausunto Modeo Oyn Oikausuvaatimukseen 01.08

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
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Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteiden Toimisto- ja julkitilakalusteet 
-puitejärjestelyyn (H002-16 HEL 2016–009597) perustuvassa minikil-
pailutuksessa tarjouksen jättänyt Modeo Oy on esittänyt oikaisuvaati-
muksen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liittee-
nä. Modeo Oy ei ole hakenut asiassa käsittelylupaa markkinaoikeudes-
ta. 

Modeo Oy vaatii hankintayksikköä kumoamaan hankintapäätöksen ja 
suorittamaan tarjousten vertailun uudestaan. Hankintaoikaisuvaatimuk-
sessa esitetään, että tarjousten vertailun laatupisteytys on ollut syrjivää 
Modeo Oy:tä kohtaan ja suosivaa valituksi tullutta Isku Interior Oy:tä 
kohtaan. Modeo Oy:n vaatimuksen perustelut liittyvät tarjouspyynnön 
tuotteisiin tuolit TK ja TKK sekä pöydät PKO2, PKO3, PP, PP2, PKO4, 
PPM5, PPM6 ja PKO. 

Vaatimuksen perusteluissa Modeo Oy esittää tuolien TK ja TKK osalta, 
että sen tarjoamien Arktis Tempo -tuolien ulkonäkö, mittasuhteet, mate-
riaalit, tuotannollinen laatu ja toiminnallisuus ovat yhteneväisiä esimerk-
kituotteina kuvattujen ja valituksi tulleen toimijan tarjoamien Hela-tuo-
lien kanssa ja että tuolit ovat ”lähestulkoon identtisiä”.

Pöytien PKO2, PKO3, PP, PP2, PKO4, PPM5 ja PPM6 osalta Modeo 
Oy esittää, että tuotteiden pintakäsittelyn pisteytys on ollut syrjivää Mo-
deo Oy:tä kohtaan ja suosivaa valituksi tullutta Isku Interior Oy:tä koh-
taan. Pöydän PKO osalta Modeo Oy kyseenalaistaa tarjoamansa tuot-
teen pisteytyksen kalusteen yleisvaikutelmasta sillä perusteella, ettei 
”näe eroa Modeo Oy:n tarjoamassa pöydässä tarjouspyynnön vaati-
muksiin nähden”.
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Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin Toimisto- ja julkitilakalusteet -puitejärjestelyn 
(H002-16 HEL 2016–009597) mukaisena minikilpailutuksena lähettä-
mällä tarjouspyyntö kaikille viidelle (5) puitejärjestelyn Julkitilakalusteet-
kohderyhmän (positiot 19–27) puitesopimustoimittajalle. 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli 
hankintalain 93 § 1 momentin mukaan paras hinta-laatusuhde siten, et-
tä laatutekijät muodostivat enintään 70 pistettä ja hintatekijät enintään 
30 pistettä. 

Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Isku Interior Oy, 
Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy. Tavara Trading TTR Oy:n tar-
jous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisen yhteydessä 
Modeo Oy:tä pyydettiin täsmentämään kahden kalusteen tuote-esitteis-
sä olleita tietoja. Isku Interior Oy ja Modeo Oy täyttivät tarjoajien sovel-
tuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja niiden tarjoukset olivat 
tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjousvertailu suoritettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perustee-
na käytetyn parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Tarjouspyynnössä 
ilmoitetun mukaisesti laatuvertailun suoritti Arkkitehtitoimisto ALA Oy 
yhdessä raadin kanssa. Muotoilullisen laadun arvioi kalustesuunnitteli-
ja, sisustusarkkitehti ja arkkitehti. Muotoilullinen laatu koostui seuraa-
vista vertailukokonaisuuksista: esteettinen, toiminnallinen, ergonomi-
nen ja tekninen laatu.

Laatutekijöinä arvioitiin tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatusti kalustei-
den esteettistä yleisvaikutelmaa, mittasuhteita, materiaaleja, tuotannol-
lista laatua sekä niiden toiminnallisuutta ja monikäyttöisyyttä. Kalusteil-
le oli lisäksi tarjouspyynnössä asetettu yleisiä ja yhteisiä vaatimuksia.

Hankinnan kohteena olevat kalusteet pisteytettiin tarjouspyynnön mu-
kaisesti kokonaisuutena. Pisteytys on suoritettu tarjouspyynnössä esi-
tettyjen kriteerien mukaisesti ja tarjousvertailussa on kohdeltu tarjoajia 
tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Tuoleja TK ja TKK on hankinnan kohteen kalustekokonaisuudessa lu-
kumäärältään eniten ja ne sijaitsevat rakennuksen keskeisimmissä ti-
loissa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tuolit noudattavat estetiikal-
taan ja käytettävyydeltään puhtaasti rakennuksen linjoja. Modeo Oy:n 
tarjoamassa Arktis Tempo -tuolissa on useita olennaisia muotoilulliseen 
ja esteettiseen yleisvaikutelmaan, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen 
vaikuttavia eroja tarjouspyynnön esimerkkituotteeseen ja valituksi tul-
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leen toimijan tarjoamaan Hela-tuoliin nähden, kuten tuolin jalkojen kul-
ma lattiaan nähden, istuinosan kaarevuuden puuttuminen sekä liitosten 
toteutustapa.

Isku Interior Oy:n tarjoamien pöytien PKO2, PKO3, PP, PP2, PKO4, 
PPM5 ja PPM6 jalkarakenteen pintakäsittelyn ero tarjouspyynnön esi-
merkkituotteeseen nähden on otettu vertailussa asianmukaisesti huo-
mioon ja se on vaikuttanut kalusteen materiaalipisteisiin niitä vähentä-
västi. Pintakäsittelyn ero pöytien jalkarakenteessa ei ole vähentänyt 
muiden kalusteen laatutekijöinä arvioitujen osa-alueiden pisteitä, koska 
sillä ei ole ollut vaikutusta kalusteen esteettiseen yleisvaikutelmaan, 
mittasuhteisiin, tuotannolliseen laatuun tai sen toiminnallisuuteen ja 
monikäyttöisyyteen. Modeo Oy:n tarjoaman PKO-pöydän pisteytys on 
suoritettu tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien mukaisesti, ja kaluste 
on vertailun mukaan esteettiseltä yleisvaikutelmaltaan ja mittasuhteil-
taan sommittelun ja materiaalin käytön myötä raskas. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on hallintolain 
mukaisesti varannut valituksi tulleelle Isku Interior Oy:lle asianosaisena 
tilaisuuden lausua asiasta. Isku Interior Oy:n lausuma kokonaisuudes-
saan on liitteenä.

Johtopäätös

Hankintamenettelyssä ja päätöksenteossa on noudatettu hankintalain 
säännöksiä sekä tarjouspyyntöasiakirjojen ehtoja. Esiin ei ole noussut 
sellaista uutta tietoa, jonka johdosta hankintapäätöstä tulisi muuttaa oi-
kaisuvaatimuksessa esitetysti. 

Esitetty hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 19.6.2018 
tehtyä hankintapäätöstä, ja on sen vuoksi hylättävä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen, 6.7.2018
2 Isku Interior Oy lausunto Modeo Oyn Oikausuvaatimukseen 01.08

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 143
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§ 161
Dyme Solutions Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien neuvottelui-
hin valintaa Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-
hankintamenettelyssä

HEL 2018-007398 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Dyme Solutions Oy:n oi-
kaisuvaatimuksen neuvotteluihin valintaa koskevasta toimialajohtajan 
päätöksestä 9.7.2018, 35 § Harrastuspassin toteuttamisen innovaatio-
kumppanuus-hankintamenettelyssä.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
Suvi Ervamaa, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21364

suvi.ervamaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.7.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset
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Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 133 §:n mukaan asianosainen voi 
vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-hankintamenet-
telyssä osallistumishakemuksen jättänyt Dyme Solutions Oy on esittä-
nyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudes-
saan on liitteenä. Dyme Solutions Oy ei ole saattanut asiaa valituksena 
käsiteltäväksi markkinaoikeuteen. 

Dyme Solutions Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että sen esittämän 
hakemuksen pistemäärää kategoriassa 'kokonaisuuden arviointi' tulisi 
korottaa referenssien arvioinnissa, ja näin valita Dyme Solutions Oy 
neuvotteluvaiheeseen. Oikaisuvaatimuksen mukaan Dyme Solutions 
Oy on toteuttanut yhdessä Porin kaupungin kanssa Nuorisopassi-jär-
jestelmän, joka on ollut tuotantokäytössä Porissa vuodesta 2016. Oikai-
suvaatimuksen mukaan Dyme Solutions Oy on osoittanut käytännössä, 
että se pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan, jatkokehittämään ja yllä-
pitämään hankkeessa kuvaillun Harrastuspassin kaltaista järjestelmää.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että "Dyme Solutions Oy:n hakemuk-
sen referenssilomakkeessa referenssit oli kuvattu liian suppeasti, joten 
tämän oikaisuvaatimuksen liitteenä on päivitetty referenssilomake".

Hankintamenettely

Harrastuspassi-innovaatiokilpailu toteutetaan hankintalain 38 § mukai-
sella innovaatiokumppanuusmenettelyllä.

Hankinnasta julkaistiin EU-hankintailmoitus sekä osallistumispyyntö. 
Hankintailmoituksella pyydettiin jättämään osallistumishakemus neu-
votteluvaiheeseen.

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 22 osallistumishakemusta.

Soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset täytti 19 ehdokasta.

Hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön mukaan, jos soveltuvuudel-
le asetetut vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän 
kuin viisi (5), hankintayksikkö asettaa ehdokkaat paremmuusjärjestyk-
seen arvioimalla osallistumishakemuksessa ilmoitettuja yrityksen refe-
renssejä osallistumispyynnössä kerrotuin perustein:
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- Yrityksen/yhteisön aiemmat digitaalisia palveluita koskevat toimek-
siannot, joiden keskeinen sisältö tai joissa merkittävä osa on ollut kehit-
tämistä tai innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä viimeisen kolmen 
vuoden ajalta. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan aikaisempien referens-
sien kohdistuminen erityisesti nuoriin.

Arviointi tehtiin hakemuksen liitteenä pyydetyn referenssilomakkeen 
perusteella ja pisteytettiin seuraavasti:

1) Vaatimukset täyttävien referenssien määrä (0-2 pistettä):

      1-2 kpl: 0 p.

      3-4 kpl: 1 p.

      5 kpl tai yli: 2 p.

2) Kaikkien vaatimukset täyttävien referenssien kokonaisuutta arvioitiin 
seuraavasti:

- erityisen innovatiivisten ja uusien ratkaisujen kehittäminen (2 tai 4 li-
säpistettä): kun on luotu uusia teknologisia ratkaisuja (2 lisäpistettä) tai 
luotu uusia toimintamalleja (2 lisäpistettä)

- toimeksiantojen kattavuus eli toimeksiannon koostuminen monipuoli-
sesta työstä (esim. suunnittelu, toteutus, jatkokehitys ja ylläpito) (1 lisä-
piste per referenssi)

3) Lisäksi arvioitiin kunkin vaatimukset täyttävän referenssin kohdistu-
minen nuoriin (1 lisäpiste per referenssi).

Neuvotteluvaiheeseen kutsuttiin hankintailmoituksen mukaisesti tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävistä osallis-
tumishakemuksen jättäneistä viisi (5) referenssien arvioinnin perusteel-
la eniten pisteitä saanutta ehdokasta. 

Osallistumishakemuksen liitteen referenssilomakkeessa edellytettiin, 
että referenssit tulee kuvata käyttäen lomakkeen taulukkoa siten, että 
taulukosta ilmenevät tiedot ovat vaivatta luettavissa. Kunkin referenssin 
osalta tuli ilmetä pyydetyt tiedot, joista yksi oli kuvaus toimeksiannon si-
sällöstä. Sisältö tuli lomakkeen mukaisesti kuvata sellaisella tarkkuu-
della, että sisältövaatimusten täyttyminen voidaan todeta.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava 
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrji-
mättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen.
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Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan jos tarjouksessa tai osallistu-
mishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai vir-
heellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi 
pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään 
tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa 
määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä 
säädettyjä periaatteita. Kyseisen lainkohdan yksityiskohtaisten peruste-
lujen (HE 108/2016) mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentämi-
nen olisi sallittua, jos kysymys olisi epäolennaisesta puutteesta, ristirii-
dasta taikka virheestä. Osallistumishakemuksen tai tarjouksen täsmen-
täminen ei ole kuitenkaan sallittua, jos kyse on tarjousten vertailussa 
käytettävän merkityksellisen tiedon täsmentämisestä. 

Hankintalain 38 §:n 3 momentin mukaan innovaatiokumppanuudessa 
tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankin-
tailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä 
arviointiperusteita. Ehdokkaiden valinnassa on arvioitava ehdokkaiden 
valmiuksia tutkimukseen ja kehittämiseen sekä innovatiivisten ratkaisu-
jen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankintayksikkö ei saa ottaa me-
nettelyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta 
tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia.

Hankintayksikkö saa arvioida osallistumishakemusta vain siinä nimen-
omaisesti ilmoitettujen tietojen perusteella. Osallistumispyynnössä il-
moitettiin, että ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen referens-
sien arvioinnin perusteella, jolloin ehdokkaiden tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota referenssien riittävän yksityiskohtaiseen kuvaamiseen.

Dyme Solutions Oy:n osallistumishakemuksen liitteen referenssilomak-
keessa oli ilmoitettu viisi (5) referenssiä. Oikaisuvaatimuksessa esille 
tuodun referenssin osalta ehdokkaan kuvaus toimeksiannon sisällöstä 
oli seuraava: Porin kaupungin Nuorisopassin toteutus ja tuotannon yllä-
pito. 

Dyme Solutions Oy on toimittanut oikaisuvaatimuksensa liitteenä täy-
dennetyn referenssikuvauksen. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimi-
tettua lisäystä tämän referenssin tai muiden referenssien osalta ei voi-
da edellä todetun tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vuoksi huomioi-
da. 

Nuorisopassi-referenssi täytti referensseille asetetut vaatimukset ja se 
huomioitiin referenssien määrää arvioitaessa. Näin oli myös kolmen 
muun hakemuksessa esille tuodun referenssin (LinkedEvents-tapahtu-
marajapinnan toteutus Porin kaupungille, Joukkoistetun lähilogistiikka-
palvelun tietojärjestelmien kokonaistoimitus ja ylläpito sekä Turvalli-
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suustarkistus-sovelluksen toteutus Satakunnan turvallisuusalan tutki-
muksen ja osaamisen verkostolle) osalta.

Sen sijaan referenssiä Ohjelmistoasiantuntijapalvelut digitaalisia asia-
kaspalveluratkaisuita tarjoavalle yritykselle ei hyväksytty referenssiksi, 
koska toimeksiannon sisältö jäi osallistumishakemuksessa liian epäsel-
väksi. 

Nuorisopassi-referenssin kohdistumisesta nuoriin annettiin 1 lisäpiste.

Kaikkien vaatimukset täyttävien referenssien kokonaisuutta arvioitaes-
sa Dyme Solutions Oy:lle myönnettiin hakemuksessa esitettyjen tieto-
jen perusteella 2 lisäpistettä uusien toimintamallien luomisesta. Sen si-
jaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei katsottu, että re-
ferenssikokonaisuudessa olisi luotu uusia teknologisia ratkaisuja, eikä 
2 lisäpistettä voitu myöntää. 

Toimeksiantojen kattavuutta arvioitaessa myönnettiin hakemuksessa 
esitettyjen tietojen perusteella 1 lisäpiste.

Dyme Solutions Oy:n hakemus pisteytettiin kokonaisuudessaan seu-
raavasti:

- Vaatimukset täyttävien referenssien määrä: 4 kpl -> 1 piste (maksimi 
2 p, jos referenssejä 5+)

- Erityisen innovatiivisten ja uusien ratkaisujen kehittäminen

- Luotu uusia teknologisia ratkaisuja: 0/2 pistettä

- Luotu uusia toimintamalleja: 2/2 pistettä

- Toimeksiantojen kattavuus: 1 piste

- Referenssin kohdistuminen nuoriin: 1 piste

Yhteensä: 5 pistettä

Hankintayksikön tekemä pisteytys Dyme Solutions Oy:n referensseille 
on muodostunut edellä kuvatusti. Pisteytys on perustunut hankintail-
moituksessa ja osallistumispyynnössä mainittuihin kriteereihin. Hankin-
tayksikkö ei ole antanut osallistumishakemuksen jättäneille mahdolli-
suutta täsmentää referenssikuvauksiaan, koska hankintayksikön käsi-
tyksen mukaan se ei ole hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden pe-
rusteella mahdollista. Lisäksi voidaan todeta, että täsmennysten pyytä-
minen on ylipäänsä hankintayksikön harkintavallassa.

Päätelmä
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Hankintamenettelyssä ja päätöksenteossa on noudatettu lain säännök-
siä sekä osallistumispyyntöasiakirjojen ehtoja. Esiin ei ole noussut sel-
laista uutta tietoa, jonka johdosta hankintapäätöstä tulisi muuttaa oikai-
suvaatimuksessa esitetysti. 

Esitetty hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 9.7.2018 teh-
tyä hankintapäätöstä, ja on sen vuoksi hylättävä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
Suvi Ervamaa, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21364

suvi.ervamaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.7.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 09.07.2018 
§ 35
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§ 162
Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21

HEL 2017-011832 T 03 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oi-
kaisuvaatimuksen liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21 koskien 
venevauriota Lähteelä Stora Svartsjön alueella, koska se on saapunut 
oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jäl-
keen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** hakee 30.7.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneel-
la oikaisuvaatimuksella oikaisua liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, 
§ 21. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista (Kuntalaki 138 §). Asianosaiselle on lähetetty 5.7.2018 pöy-
täkirjanote päätöksestä kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosai-
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
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semän päivän kuluttua lähettämisestä. Liikuntajohtajan päätöksestä 
14.6.2018, § 21 oikaisuvaatimuksen määräaika umpeutui 26.7.2018. 
Näin ollen oikaisuvaatimus on saapunut myöhästyneenä ja jätetään tut-
kimatta.

Liikuntajohtajan päätöksen 14.6.2018, § 21 liitteet ovat lautakunnan ko-
kouksessa nähtävillä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
14.06.2018 § 21
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§ 163
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Hakasalmen huvilan 
ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-007307 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunkiympäristön toimialalle 
22.05.2018 (korjattu 28.6.2018) päivätystä Hakasalmen huvilan ikku-
noiden ja ulko-ovien korjaushankkeen hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. Jo päättynyt hanke sisältää Hakasalmen huvilan ikkunoiden 
ja ulko-ovien kunnostuksen sekä tuloilmanvaihdon lisäämisen. Lisäksi 
lautakunta lausuu seuraavaa:

Vaikka hankkeesta aiheutuva vuokran korotus onkin nykyisen Helsingin 
kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen, tuntuu se tämän 
hankkeen kohdalla erityisen huomattavalta. Vuosivuokran korotus 90 
320 eurosta 168 582 euroon aiheuttaa Kaupunginmuseon toiminnalle 
merkittäviä raamipaineita seuraavien vuosien toimintaan ja johtaa suo-
raan toiminnan supistamiseen.

Hankkeessa on kysymys rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaan huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien kun-
nostuksesta. Korjauksen viivästyminen oli johtanut siihen, että ulko-
ovet ja ikkunat olivat päässeet heikkoon kuntoon. Korjaushanke oli vält-
tämätön lisävaurioiden ja sisäilmaongelmien estämiseksi. Kunnostuk-
sessa on noudatettu normaalia laatutasoa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Hakasalmen huvila 2018 (korjattu 28.6.2018)

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta 22.05.2018 (korjattu 28.6.2018) päivätystä Hakasal-
men huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta. 
Hankesuunnitelma on kokonaisuudessaan liitteenä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi
Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Hakasalmen huvila 2018 (korjattu 28.6.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 164
Sointi Jazz Orchestra ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön 
päätökseen 31.5.2018, § 6

HEL 2018-005291 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Sointi Jazz Orchest-
ra ry:n oikaisuvaatimuksen kumppanuuspäällikön tekemään avustus-
päätökseen 31.5.2018, § 6, taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppa-
nuuspäällikön 4. jako, käsitellä hakemuksen uudelleen ja myöntää ha-
kijalle 2 000 euroa taide- ja kulttuuriavustusta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.6.2018, Sointi Jazz Orchestra

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sointi Jazz Orhestra ry on saanut kumppanuuspäällikön kielteisen pää-
töksen 6.4.2018 jättämäänsä taide- ja kulttuuriavustushakemukseensa. 
Kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, että kyse olisi aikuisten harrastus-
toiminnasta, jota pääsääntöisesti ei tueta taide- ja kulttuuriavustuksin. 
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Hakija pyytää päätöksen uudelleenkäsittelyä 8.6.2018 kirjatussa oikai-
suvaatimuksessaan 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 4.6.2018 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.

Oikaisua haetaan, sillä perusteella, että päätöksen perustelu on vir-
heellinen. Hakijan mukaan kyse on musiikin alan ammattilaisten am-
mattimaisesta toiminnasta.

Hakemuksen uudelleen arvioinnissa on todettu, että toimijat ovat tai-
teen ammattilaisia. Alkuperäisessä kumppanuspäällikön päätöksessä 
on käytetty virheellistä perustelua, ja näin ollen päätös tulee hakijan toi-
veesta uudelleen harkittavaksi.

Alkuperäisessä hakemuksessaan Sointi Jazz Orhestra ry haki pysy-
väisluonteista avustusta Sointi Jazz Orchestra -kokoonpanon esiintymi-
siin Helsingissä. Vuonna 2018 kokoonpanolla on hakemuksen mukaan 
kolme konserttia Helsingissä. Näistä konserteista yksi osuu Taiteiden 
yölle, jonka tapahtumia kaupungin keskusta-alueella ei pääsääntöisesti 
taide- ja kulttuuriavustuksista ole tuettu. Tämän konsertin lisäksi ohjel-
maan kuului konsertti Kulttuuriareena Gloriassa toukokuussa, sekä 
konsertti marraskuussa, jonka esityspaikkaa ei kuitenkaan hakemuk-
sen mukaan vielä hakemuksen jättöhetkellä ollut lyöty lukkoon. Syksyn 
konserttia koskevat tiedot olivat hakemuksessa tältä osin puutteelliset. 

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia. Kokonaisharkin-
nassa hakijan esittämän toimintasuunnitelman perusteella ei katsota, 
että hakijalle olisi perusteita myöntää pysyväisluontoista avustusta. Ha-
kijalle esitetään myönnettäväksi 2 000 euroa projektiluonteista taide- ja 
kulttuuriavustusta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.6.2018, Sointi Jazz Orchestra
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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 31.05.2018 § 6
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§ 165
Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimus kumppanuus-
päällikön päätökseen 31.5.2018, § 6

HEL 2018-006905 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä työryhmä Taivas täynnä 
auringoita -produktion oikaisuvaatimuksen kulttuuripalveluiden kump-
panuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön tekemään pää-
tökseen 31.5.2018,  § 6 taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppa-
nuuspäällikön 4. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taivas täynnä auringoita - oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** -työryhmän jäsen hakee 14.6.2018 saapuneella oikaisuvaati-
muksella oikaisua ja hylkäyskriteerin selvennystä yleisten kulttuuripal-
veluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön 
avustuspäätökseen 31.5.2018, 6 § taide- ja kulttuuriavustukset 2018, 
kumppanuuspäällikön 4. jako. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hyl-
käyspäätöksen saaneen produktionsa olevan kaupungin strategioiden 
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mukainen ja kysyy myös perustetta virkamiespäätökselle jaostopäätök-
sen sijaan.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 4.6.2018 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.

Työryhmä 3 000 euron avustusta haki 4.4.2018 vanhusten palvelukes-
kuksiin tehtävälle ”Taivas täynnä auringoita” -esityskiertueelle keväällä 
ja kesällä 2018. Produktiolle ei myönnetty avustusta, koska sen katsot-
tiin jäävän vaikutuksiltaan rajalliseksi. Tähän kriteeriin pyydetään oikai-
suvaatimuksessa tarkempaa tulkintaa.

Vanhusten palvelukeskuksiin vietävän kulttuuriproduktion hyödyllisyyttä 
ja tarpeellisuutta ei päätöstä tehtäessä ole haluttu kiistää. Jokaisen 
hankkeen kohdalla arvioidaan kuitenkin miten hyvin hanke täyttää ase-
tetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalli-
set resurssit ja muut hakukierroksella olevat hankkeet. Etusijalle tällai-
sessa vertailussa nousevat hankkeet, jotka ovat potentiaaliselta yleisö-
pohjaltaan mahdollisimman laajoja ja kaikille avoimia. Käytännössä lin-
jaus on tarkoittanut, ettei rajatuille tai suljetuille yleisölle - kuten vanhus-
ten palvelukeskukset, koulut tai päiväkodit - suunnatuille esittäville pro-
duktioille ole voitu myöntää kuin rajallisesti tukea. Kyseiset kohderyh-
mät ovat liian laajoja, jotta niiden kulttuurisiin tarpeisiin voitaisiin vastata 
avustuksilla.

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 
delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätös-
vallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 
7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan  5 000 euroa. 
Tehdyistä päätöksistä raportoidaan säännöllisesti kulttuurijaostolle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taivas täynnä auringoita - oikaisuvaatimus
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 166
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteeseen tilojen avaa-
misesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten 
iltakerhoille

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lapset pääsevät 
harrastamaan liikuntaa lähellä kotiaan koulupäivän jälkeen sekä ilta-ai-
koina. 

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa maksutonta tai 
edullista Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille eri puolella Helsinkiä. 
Easy Sport -toimintaa järjestetään noin 40:ssä eri koulussa pääasiassa 
iltapäiväaikaan. Ryhmiä järjestetään viikossa noin 150 ja osa ryhmistä 
toimii myös ilta-aikaan.

Lisäksi liikuntapalvelut myöntää vuorot noin 150 koulun liikuntasaliin il-
ta- ja vapaa-ajankäytön osalta.

Liikuntaseurat, muut yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset 
henkilöt voivat hakea tilavuoroja koulujen saleista liikunnallista iltaker-
hotoimintaa varten arkipäiviksi klo 17–21 väliselle ajalle sekä klo 9–21 
viikonlopuiksi ja koulujen loma-ajoiksi. 

Aloitteessa kaivattuja läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avoin-
ta varhaisnuorten toimintaa järjestetään toimialan nuorisopalvelukoko-
naisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja 
verkosto ympäri kaupunkia. Tämän lisäksi vastaava toimintaa järjestä-
vät monet nuorisojärjestöt, joiden toimintaa kaupunki tukee avustuksin.

Varaamo-järjestelmää hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja siel-
lä on varattavissa tällä hetkellä mm. kaupunginkirjaston, nuorisopalve-
lukokonaisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluko-
konaisuuden kokous- ja ryhmätyötiloja. Koulujen liikuntasalien tilavuo-
rot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä ja vuoroja ilta- ja vapaa-ajan-
käyttöön haetaan sähköisellä lomakkeella. Koulujen liikuntasalien ilta- 
ja vapaa-ajankäytön ajantasaista varaustilannetta voi tarkastella kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen kautta julkisessa kalente-
rissa.
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Liikuntasalien käyttöaste ilta-aikoina on etenkin suurimpien liikuntasa-
lien osalta korkea. Vuorojenjakoperiaatteiden mukaisesti lasten ja nuor-
ten tunnit pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja aikuisten vuorot myöhäi-
sempiin ajankohtiin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus Aloite Kvsto 310120187

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2018 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus 
Pennasen ja 15:n muun valtuutetun aloitteeseen tilojen avaamisesta 
vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille. 
Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus Aloite Kvsto 310120187

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 111
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§ 167
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kaarelan Ratsutalli Oy:n lainahakemuksesta maneesin ja maneesille 
johtavan tien rakentamista varten.

HEL 2017-014021 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien Kaarelan Ratsutalli Oy:n nimissä laadittua lai-
nahakemusta uuden maneesin ja maneesille johtavan tien rakentami-
seksi Kaarelanpuiston ja Mätäjoen väliselle alueelle:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustan-
nuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 225 000 euron lainan myön-
tämistä Kaarelan Ratsastustalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena maneesin ja ma-
neesille johtavan tien rakentamista varten.

Ratsastuksen suosio harrastuksena on lisääntynyt jatkuvasti. Etenkin 
naisten ja tyttöjen keskuudessa ratsastus on yksi suurimmista ryhmän 
harrastamista terveysliikunta, kuntoilu- ja urheilumuodoista. Kaarelan 
Ratsastustalli Oy on toiminnassaan keskittynyt erityisesti lasten ja nuor-
ten monipuolisen hevosharrastustoiminnan edistämiseen. Hankkeen 
toteutuessa uusi kansainväliset mitat täyttävä ratsastushalli eli maneesi 
parantaa merkittävästi tallin ratsastusolosuhteita. Maneesin ratsastus-
kentän pohjan säilyessä käyttökelpoisena ympäri vuoden, Kaarelan 
Ratsutalli Oy pystyy lisäämään ratsastusryhmien määrää ja näin vas-
taamaan alueen lisääntyvään hevosharrastuspalveluiden tarpeeseen. 
Näin ollen lajin harrastustoiminnan uskotaan kasvavan alueella hank-
keen toteuttamisen myötä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. 

Kaarelan ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 565 000 euron 
(alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 225 000 euron 
lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on 
suunniteltu rahoitettavan valtion myöntämällä avustuksella 140 000 eu-
roa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi 
katsomissaan hankkeissa puoltanut enintään 40 prosentin lainaosuutta 
kokonaiskustannuksista.
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan Ratsutalli Oy, laina-anomus 28.12.2017
2 Rahoituslaskelma
3 Kaarelan Ratsutalli Oy, kaupparekisteriote-30.12.2017
4 Yhtiökokouksen pöytäkirja
5 Valtionavustuspäätös, maneesin ja tien rakentaminen, Kaarelan ratsu-

talli, ESAVI
6 Kaarelan ratsutalli Oy, kartta 26.1.2018
7 Asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaarelan Ratsutalli Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan 
hakemuksessa kaupungin 225 000 euron suuruisen lainan myöntämis-
tä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Kaarelanpuiston ja Mätäjoen 
väliselle alueelle rakennettavan ratsastushallin eli maneesin ja manee-
sille johtavan tien rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattami-
seen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupun-
ginhallitus.

Kaarelan kaupunginosassa Malminkartanossa Kaarelanpuiston ja Mä-
täjoen välisellä alueella on voimassa 16.3.2012 vahvistettu asemakaa-
van muutos nro 11995, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen 
aluetta ratsastusta varten (VU-ra).  Kaavassa on osoitettu erillinen, ma-
neesin rakentamiseen tarkoitettu, 24 m x 64 m kokoinen rakennusala 
(1 500 k-m²).  Alueen eteläreunassa kulkee ajoyhteys tallille ja liikunta-
puiston pysäköintialueelle. Alue on Helsingin kaupungin kaupunkiym-
päristön toimialan hallinnassa.

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut rakennushankkeen toteut-
tamiseen suunnitellun noin 8 280 m²:n määräalan (kiinteistöt 091-033-
9903-0004 ja 091-033-9904-0007) rakennusluvan hakemista varten 
ajalle 5.2.–14.8.2018. Hankkeen toteutumisedellytyksenä on kuitenkin 
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uuden vuokrasopimuksen solmiminen kaupunkiympäristön toimialan ja 
hakijan välille.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
565 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunni-
teltu rahoitettavan valtion avustuksella 140 000 euroa ja pankin myön-
tämällä lainalla 200 000 euroa.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Kaupungin kannalta olisi tähdellistä turvata hankkeen toteutumismah-
dollisuudet nyt haettavan lainan myöntämisellä. Kyseessä on ratsastus-
toimintaa ja yleisesti hevosharrastusta edistävä hanke, joka toteutues-
saan hyödyntää myös liikuntapalvelukokonaisuuden toimintaa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaarelan Ratsutalli Oy, laina-anomus 28.12.2017
2 Rahoituslaskelma
3 Kaarelan Ratsutalli Oy, kaupparekisteriote-30.12.2017
4 Yhtiökokouksen pöytäkirja
5 Valtionavustuspäätös, maneesin ja tien rakentaminen, Kaarelan ratsu-

talli, ESAVI
6 Kaarelan ratsutalli Oy, kartta 26.1.2018
7 Asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Hakija
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§ 168
Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Laajasalossa sijaitse-
vasta Hevossalmen venesataman maa-alueesta Rantaosuuskunta 
Kråkudden Strandandelslagetin kanssa

HEL 2017-012020 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti solmia pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetin 
kanssa Hevossalmen venesataman 3 360 m²:n maa alueesta, joka on 
osa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan Laajasalon kylän kiinteis-
töä 091-412-0002-0448, liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen 
mukaisesti.

Vuokra-aika alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2028.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 1 388,77 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuun 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
72,07 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Käsittely

Esteelliset: Hanna-Kaisa Simojoki (mukana Rantaosuuskunta Kråkud-
den Strandandelslagetissa)

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Kråkudden kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava

Kaavassa 8280 (vahvistettu 30.7.1982) alue on venesatama-aluetta. 

Sisäinen vuokra

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut vesi- ja maa-alueen si-
säisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta (vuokratun-
nukset Y3149-33 maa-alue ja Y3149-00034 vesialue) vuoden 2043 lop-
puun asti.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa aikaisemmin noudattamia yleisperiaatteita.

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerros-
neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 
1927) on 231,24 euroa / kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen 
pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-
aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Talvisäilytykseen hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan, maa-
alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannu-
sindeksin pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliömetrihintaa, joka 
vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 19,27 euroa / 
neliömetri. Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

Vaikeammin hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan maa-alu-
een pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusin-
deksin pistelukua 100 vastaavaa 0,30 euron neliömetrihintaa, joka vuo-
den 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 5,75 euroa / ne-
liömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra rakennetun alueen osalta on 55,4 k-m² x 12 €/k-m² x 
19,27 x 0,05 x 0,5 = 320,27 euroa, talvisäilytysalueen osalta 168 m² x 1 
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€/m² x 19,27 x 0,05 = 161,87 euroa ja vaikeammin hyödynnettävän alu-
een osalta 3 136,6 m² x 0,3 €/m² x 19,27 x 0,05 = 906,63 euroa, koko-
naisvuosivuokran ollessa 1 388,77 euroa.

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

Liikuntalautakunta on edellisen kerran vuokrannut Rantaosuuskunta 
Kråkuddenille Hevossalmen venesataman vastaavan maa-alueen kym-
meneksi vuodeksi (Lilk 16.9.2008, 279 §). Vuokrasopimuksen päätty-
mispäivä on 31.8.2018. 

Hevossalmen venesatamasta on tehty rantaosuuskunnan kanssa laitu-
rinpito-oikeussopimus (Meos0818, osastopäällikkö 9.10.2008, 46 §), jo-
ka on 1.9.2008 alkaen toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisa-
nomisajalla.

Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetin kanssa esitetään 
solmittavaksi pitkäaikainen maanvuokrasopimus, Hevossalmen maa-
alueesta, ajalle 1.9.2018–31.8.2028.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Kråkudden kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Liikunta
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§ 169
Taitoluisteluseurojen kirje lisätuen saamiseksi taitoluistelulle Pirk-
kolan jäähallin sulkemisen johdosta

HEL 2018-005637 T 12 03 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vastata Helsingin Luistelijat 
ry:n, Helsingfors Skridskoklubb rf:n ja Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n 
kirjeeseen seuraavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että harrastamisen 
hinta jääurheilussa ei nouse lapsilla ja nuorilla Pirkkolan jäähallien sul-
keutumisesta johtuen ja avustettavien seurojen lasten ja nuorten clea-
ring-jäätunneille jääkiekossa ja taitoluistelussa sekä clearing-järjestel-
män ulkopuolella olevan ringeten junioreiden säännöllisiin jääharjoitus-
tunteihin osoitetaan syksylle 2018 yhteensä 204 000 euron ylitysoikeus 
avustusmäärärahaan ja vuodelle 2019 avustuksiin osoitetaan yhteensä 
407 000 euron lisämääräraha. 

Ylitysoikeutta avustusmäärärahaan vuodelle 2018 sekä lisämäärärahaa 
avustuksiin vuodelle 2019 tarvitaan lasten ja nuorten jääurheilun tuke-
miseen niissä lajeissa, joissa lajin pääasiallinen harjoittelu- ja kilpailu-
toiminta tapahtuu jäähallissa ja joille Pirkkolan jäähallien sulkeutuminen 
aiheuttaa merkittävää kokonaiskustannusten lisäystä olosuhdemak-
suissa. 

Liikuntapalvelut myöntää vuosittain yli 7 miljoonaa euroa liikuntaseuro-
jen toiminnan tukemiseksi. Vuonna 2018 tilankäyttöavustuksia myön-
nettiin 243 liikuntaseuralle ja 22 eläkeläis- ja erityisryhmälle yhteensä 
4,5 miljoonaa euroa sekä 950 000 euroa kohdeavustuksena clearing-
järjestelmään (liikuntajaosto 9.1.2018, § 5).

Clearing on jääkiekon ja taitoluistelun oma järjestelmä, jolla näiden la-
jien avustettavat seurat tasaavat itse lasten ja nuorten jään hintaa 
säännöllisen harjoitustoiminnan osalta. Clearing-järjestelmän aloitti jää-
kiekko ja se on ollut käytössä vuodesta 2003 alkaen. Jääkiekon ja taito-
luistelun avustettavat seurat ovat yhdessä sitoutuneet siihen, että näi-
hin jäävuoroihin osoitettua tilatukea (clearingiin osoitettu määräraha) 
sekä jäävuorojen laskutusta hallinnoi Jääkenttäsäätiö. Clearing-jäävuo-
ron hinta on tällöin sama riippumatta siitä, missä Jääkenttäsäätiön tai 
liikuntapalvelun jäähallissa harjoittelu tapahtuu. Liikuntapalvelun edulli-
set jäävuorot alentavat merkittävästi jään keskihintaa clearing-järjestel-
mässä. Vuonna 2018 tilankäyttöavustuksesta jaettiin 950 000 euron 
kohdeavustus clearing-järjestelmään (liikuntajaosto 9.1.2018, § 5). Näi-
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hin jäävuoroihin seurat eivät enää erikseen voi hakea tilankäyttöavus-
tusta. Clearing-järjestelmän ulkopuolella oleva ringette voi hakea vuo-
sittain tilankäyttöavustusta säännölliseen harjoitustoimintaan muissa 
kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa.

Pirkkolan sulkeutuessa clearing eli taitoluistelun ja jääkiekon juniorit 
menettivät yhteensä 90 viikkotuntia, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 
3000 jääharjoitustuntia. Ringette menetti yhteensä 5 viikkotuntia, mikä 
tarkoittaa noin 170 jääharjoitustuntia/vuosi. 

Alle 20-vuotiaiden ryhmillä jään hinta liikuntapalvelun jäähalleissa (Pirk-
kolan jäähallit sekä Oulunkylän jäähalli) on 8 euroa/tunti. Liikuntapalve-
lun vahvasti subventoidut tilavuorot ovat erittäin merkittävä osa jääseu-
rojen tukemista. Kun Pirkkolan jäähallin edullisia jäävuoroja ei ole, jou-
tuvat seurat korvaamaan jäätä huomattavasti kalliimmalla jääajalla, jol-
la on merkitystä jääurheilulajien kokonaiskustannusten kannalta. Sekä 
lasten ja nuorten harrasteliikunta että kilpa- ja huippu-urheilu ovat 
haastavassa tilanteessa merkittävän määrän tilavuoroja poistuttua Pirk-
kolan jäähallien myötä. 

Edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Pirkko-
lan käytöstä poistuneiden jäähallien tilalle saneerataan tai rakennetaan 
jäähallit, jotta jääurheilun harrastamista voidaan edullisin tilavuoroin 
edelleen kaupungin taholta tukea.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirje 8.5.2018, Pirkkolan jäähalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Helsingin Luistelijat ry, Helsingfors Skridskoklubb rf ja Helsingin Taito-
luisteluklubi ry ovat lähettäneet kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja 
kaupungin liikuntajohdolle kirjeen, jossa vetoavat kaupunkiin lisätuen 
saamiseksi taitoluisteluseuroille Pirkkolan jäähallin sulkeutumisen ai-
heuttaessa lisääntyneitä jääkustannuksia sekä haastavan jäävuoroti-
lanteen Helsingissä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirje 8.5.2018, Pirkkolan jäähalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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§ 170
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta, että selvitetään 
mahdollisuus pyytää Ruudin ydinryhmältä ja nuorisoneuvostolta 
nykyistä useammin lausuntoja päätöksenteon pohjaksi

HEL 2017-013314 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Hel-
singin nuorisoneuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja 
kaupungin päätöksenteon tueksi. Helsingin nuorisoneuvoston toiminta 
on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaa. 
Ruudin toimintamuotoja ovat nuorten omaehtoisen toiminnan tuki, 
edustuksellinen vaikuttamistoiminta, yhteissuunnittelu ja osallistuva 
budjetointi sekä vaikuttamisen tapahtumat. Lausuntoja nuorisoneuvos-
tolta pyytävien kaupungin toimielinten on tärkeä huomioida, että nuori-
soneuvoston kuulemisella ei voi korvata muuta nuorten osallistamista 
hankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta rinnastuu joiltain osin vammais-
neuvoston ja vanhusneuvoston toimintaan. Poikkeuksena kahteen 
muuhun neuvostoon nuorisoneuvoston jäsenet valitaan vaalein, joissa 
ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää voivat kaikki helsinkiläiset 13–
17-vuotiaat. Vuonna 2017 äänestysprosentti nuorisoneuvoston vaaleis-
sa oli 39,9 %. Nuorisoneuvostoon valitaan 20 edustajaa, vuoden 2019 
alusta 30 edustajaa. Nuorisoneuvoston toimintaa tukee kaksi nuoriso-
palveluiden nuoriso-ohjaajaa.

Nuorisoneuvosto on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tehnyt kannanottoja 
erilaisissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Kannanottoja on 
tehty etenkin nuorisoneuvoston omaa toimintaa kuten ryhmän kokoa, 
toimintakautta sekä lautakuntapaikkoja koskien. Nuorisoneuvosto an-
taa nuorten aloitejärjestelmään tulleista nuorten aloitteista lausuntonsa 
kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Muiden lausuntojen pyy-
täminen nuorisoneuvostolta erilaisissa nuoria koskevissa asioissa ei 
tällä hetkellä kaupunkitasolla kuitenkaan toteudu. 

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antaman Ruudin asettamispäätöksen 
mukaan lausunnot ovat yksi Ruudin toimintamuodoista. Helsingin nuo-
risoneuvoston mielipidettä lausuntojen pyytämiseen ja niiden valmiste-
luun kysyttiin 7.8.2018. Nuorisoneuvosto toivoo, että etenkin hankkeis-
sa, joiden vaikutukset ovat laajoja ja jotka koskevat monia nuoria, lau-
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suntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta olisi toimialoilla normaali käy-
täntö. Nuorisoneuvoston erityisenä toiveena on, että lausuntoja pyyde-
tään jo hankkeiden valmisteluvaiheissa, jolloin nuorten näkemyksillä voi 
olla vielä aitoa vaikuttavuutta. 

On myös huomioitava, että nuorisoneuvosto koostuu 13–17-vuotiaista 
nuorista, joiden pääasiallinen tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Nuo-
risoneuvostolle on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata an-
tamiensa lausuntojen määrää.

Lausuntoja voi pyytää ottamalla yhteyttä nuorisoneuvoston puheenjoh-
tajistoon tai nuorisoneuvoston toiminnasta vastaaviin nuoriso-ohjaajiin. 
Nuorisoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Saapuneet lau-
suntopyynnöt käsitellään kokouksissa, joissa lausunnon koostamiseen 
valitaan edustajien keskuudesta vastuuhenkilöt.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 040 3480815

johanna.laukkanen(a)hel.fi
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 2, Kvsto 29.11.2017 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo  St-
raniuksen toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdolli-
suutta pyytää Ruudin ydinryhmältä ja tulevalta nuorisoneuvostolta ny-
kyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon pohjaksi.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
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Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 040 3480815

johanna.laukkanen(a)hel.fi
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 2, Kvsto 29.11.2017 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 166, 
167, 169 ja 170 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 157 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 157, 158, 159, 160 ja 161 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

4
VALITUSOSOITUS
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Pöytäkirjan 162, 164 ja 165 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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
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Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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.
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Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 168 §.

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja
148-170 §

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja
160 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Chydenius Simon Granroth

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.09.2018.


