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Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi poistui 18:01, poissa: 181 - 184 §
Ebeling, Mika saapui 16:31, poissa: 171- 173 §
Holopainen, Mari saapui 16:56, poissa: 171 - 175 §
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto saapui 16:44, poissa: 171 - 175 §
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi saapui 16:19, poissa: 171 §
Toivonen, Niilo poistui 17:25, poissa: 177 - 184 §
Varjokari, Laura poistui 18:18, poissa: 181 - 184 §
Meros, Päivi varajäsen

saapui 16:22, poissa: 171 ja 172 §

Muut

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

taja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja

saapui 16:25, poissa: 171 - 173 §
Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Simpanen, Johanna johtava laskenta-asiantuntija

saapui 16:38, poistui 17:42, läsnä: 
176 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
171-184 §

Esittelijät
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Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
171-175 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
176 §

Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
177-179 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
180-181 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
182-184 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
171-184 §
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§ Asia

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

172 Asia/2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ottoasiat

173 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Helsin-
kiin

174 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

175 Asia/5 Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkos-
toon

176 Asia/6 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu-
periaatteet

177 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta suosittujen osal-
listavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoi-
tuksella

178 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien helmikuun 
1944 pommitusten muistotaulun asettamista Vuosaaren Kallvikinnie-
melle

179 Asia/9 Laajasalo - Degerö Seura ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalve-
luiden kumppanuuspäällikön päätökseen 25.6.2018, § 7

180 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän toteutta-
miseksi Tehtaanpuiston kentälle

181 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunkiympäristötoimialal-
le Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamisesta

182 Asia/12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran toivomusponnesta, että selvitettäisiin mah-
dollisuutta saada nuorisoneuvoston jäsenille kummit

183 Asia/13 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten Ruu-
ti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi 
-palvelun alustalle
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184 Asia/14 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta koskien nuorten Ruuti-
aloitteisiin vastaamisesta
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§ 171
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 Silja Borgarsdót-
tir Sandelin ja Heimo Laaksonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Sami 
Muttilainen ja Arja Karhuvaara.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajiksi Elina Moision ja Mika Ebelingin sijasta Silja Bor-
garsdóttir Sandelinin ja Heimo Laaksosen sekä varatarkastajiksi Mari 
Holopaisen ja Otto Meren sijasta Sami Muttilaisen ja Arja Karhuvaaran.

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 Elina Moisio ja 
Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja Otto 
Meri.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ottoasiat

Päätös

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

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

20.8.2018, 13 §
Salassa pidettävä

20.8.2018, 14 §
Salassa pidettävä

Kirjastopalvelujen johtaja

31.8.2018, 8 §
Uusien teosten metatietojen toimittaminen Kirjasampo.fi-palveluun

2.9.2018, 9 §
Kirjastot.fi-Raportointipalvelun jatkokehityksen hankinta 2018

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

28.8.2018, 6 §
Hankinta, kiintokalustekokonaisuus, kaupunginmuseo

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

23.8.2018, 49 §
Maa-alueen vuokraus Meilahdesta Meikku Palloilu Oy:lle aiemmin 
vuokratun maa-alueen yhteydestä, muutos 14.8.2018 tehtyyn päätök-
seen

Ulkoilupalvelupäällikkö

31.8.2018, 36 §
Laiturinpito-oikeus Kivinokkalaiset ry:lle Kivinokan ulkoilupuiston edus-
tan vesialueelle

Liikuntapalvelupäällikkö
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20.8.2018, 17 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki International Horse Show 2018

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

21.8.2018, 50 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

21.8.2018, 51 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushake-
mus

21.8.2018, 52 §
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:n projektiavustusha-
kemus

21.8.2018, 53 §
Suomen Kurditalo ry:n projektiavustushakemus

23.8.2018, 54 §
Koulutus- ja kehitysyhdistys Merihepo ry:n vuoden 2018 toiminta-avus-
tusennakon takaisinperintä

23.8.2018, 55 §
Vuoden 2017 toiminta-avustusten takaisinperintä

Kulttuurijaosto

21.8.2018, § 18
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

21.8.2018, § 19
Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien hyväksyminen

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 173
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Hel-
sinkiin

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on laatimassa kiinteistöstrate-
gian, joka sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien raken-
nusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan vasemmistoliiton val-
tuustoryhmän aloitteen toimenpidelistassa on useita hyviä ehdotuksia, 
joilla voidaan edistää sisäilmaongelman ratkaisua. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kuitenkin korostaa, että koulu- ja päi-
väkotitiloihin keskittyminen ei riitä lasten ja nuorten näkökulmasta. Hel-
singissä hyödynnetään koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tila-
na. Tämä entisestään lisää museoiden, kirjastojen, kulttuuritalojen, 
nuorisotilojen ja liikuntapaikkojen jo entuudestaan korkeaa käyttöastet-
ta. Aktiivisesti harrastavat lapset ja nuoret viettävät näissä tiloissa huo-
mattavan osan aikaa viikoittain ympärivuoden.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sisäilmaohjelmassa on 
huomioitava myös helsinkiläisten palveluita tuottavat yksityiskoulut, yk-
sityiset päiväkodit ja Helsingin kaupungin konsernin yritykset ja yhtei-
söt. 

Ryhmäaloitteessa esitetyn riittävän rahoituksen varmistamisessa kun-
nossapidolle ja kiinteistönhoidolle on tarpeen huomioida, että kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa omien koh-
teidensa ylläpidosta. Rahoituksen lisäksi tarvitaan myös osaamista ja 
riittävästi henkilöstöresursseja sisäilmaongelman ratkaisukohtiin.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 87960

markus.teramaa(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 21.9.2018 mennessä kulttuuri-ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton 
ryhmäaloitteesta koskien maailman puhtainta sisäilmaa Helsinkiin. Aloi-
te kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 87960

markus.teramaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 174
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että tavoitteiden saavuttami-
sen keinot ovat vaikuttaviksi todettuja ja siksi kannatettavia. Nuorten tu-
pakoinnin yleisyys on laskenut sekä tytöillä että pojilla. Tämän trendin 
jatkamiselle on välttämätöntä työryhmän esittämien keinojen toteutta-
minen. 

Toimenpide-ehdotusten tuomat vaikutukset erityisesti nuorten tupakka- 
ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisemiseen, käyttöön ja 
käytön lopettamiseen ovat merkittävät. Myös ehdotus savuttomien ym-
päristöjen laajentamisesta alueisiin, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäis-
ten käytössä, kuten päiväkotien ja EU-uimarantojen alueet vähentävät 
lasten ja nuorten altistumista tupakkatuotteiden aiheuttamille haitoille. 
Kootut hyvät käytänteet ja seuranta tuovat systemaattisuutta ehkäise-
vään päihdetyöhön. 

Tutkimusten mukaan ikärajan nosto yli 18 vuoteen on vähentänyt ar-
vion mukaan erityisesti 15–17-vuotiaiden tupakoinnin aloittamista. Ikä-
rajan noston 21 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 12 pro-
senttia enemmän kuin olemassa olevat tupakoinnin rajoitukset, kun 
taas ikärajan noston 25 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 
16 prosenttia.

Systemaattiset toimet tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lop-
pumiselle edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja vähentävät 
eriarvoisuutta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Päivi Kuusela, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 43963

paivi.kuusela(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 20.8.2018
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2 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-
dotukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 26.9.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle tupakka- ja nikotiini-
politiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä.

Työryhmän ehdotukset, jotka kohdistuvat verotukseen, nuorten tupa-
koinnin aloittamisen ehkäisyyn, savuttomiin ympäristöihin, markkinoin-
tiin, viestintään, uusiin tuotteisiin, tupakoinnin lopettamisen tukeen, eh-
käisevät nuorten tupakointia.

Työryhmän keinovalikoimaan tavoitteen, jossa Suomi on savuton vuon-
na 2030, saavuttamiseksi kuuluu muun muassa muutoksia lainsäädän-
töön ja verotukseen, lisää savuttomia ympäristöjä, tukea tupakoinnin lo-
pettamiseen, ikärajojen nostamista, laajennettuja tupakointikieltoja, 
matkustajatuonnin rajoituksia sekä tehokkaampaa tupakka- ja nikotiini-
tuotteiden käytön seurantaa ovat kannatettavia.

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi ehdotetut toimet, jois-
sa tupakkalakia muutetaan niin, että tupakkatuotteita, nikotiininesteitä 
ja nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita ei saa myydä tai muutoin luo-
vuttaa eikä välittää alle 20-vuotiaalle, ovat vaikuttavia tupakka- ja niko-
tiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi. 

Myös tuotteiden maahantuonti- ja hallussapitokieltoa koskeva ikäraja 
ehdotetaan nostettavaksi 20 vuoteen. 

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että liikunta- ja nuorisolakiin sääde-
tään valtakunnallisten avustusten jakamisen yhdeksi avustusperusteek-
si sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. 

Työryhmä myös suosittelee, että kunnat ottavat nuoriso- ja liikuntatyö-
hön liittyvien avustustensa myöntämisen yhdeksi kriteeriksi sitoutumi-
sen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2016 -raportin mu-
kaan seurassa urheilua harrastavien lasten ja nuorten osuus oli vuonna 
2016 (58 %).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018 9 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
11.09.2018

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

Suositus edesauttaa sitä, että avustusten hakijoiden on tarkasteltava 
omia arvojaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä on hyvä paik-
ka myös vanhempien yhteistyöhön ja tavoitteen saavuttamiseen.  

Työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö kerää lasten ja 
nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyä koskevia hyviä 
käytänteitä ja tuo ne osaksi nuorisotyön, liikunnan ja urheilun toiminta-
kulttuuria. Tällaista johdettua hyvien käytänteiden keräämistä on odo-
tettu ja ne tulevat hyvään käyttöön.

Työryhmän esitys toimien arvioinnista jokaisella hallituskaudella vuo-
teen 2030 saakka, sekä selvittämisestä tupakkalain tavoitteen toteutu-
misista, tuo lisäarvoa ja varmistusta toimien vaikuttavuudesta. Arvioin-
nin jälkeen voidaan esittää tarvittavia lisätoimia.

Mietinnössä esitetyt toimet luovat edellytykset tupakka- ja muiden niko-
tiinituotteiden käytön loppumiselle vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa mm. THL:n avoin Kouluterveyskyselyn tulospalvelu:

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Päivi Kuusela, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 43963

paivi.kuusela(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 20.8.2018
2 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-

dotukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
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§ 175
Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -ver-
kostoon

HEL 2018-008792 T 04 03 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hel-
singin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi. 

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World 
Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créa-
teurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyy-
destä eroamisesta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jä-
senmaksusta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että täydennetään esitysehdotuksen 
toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavasti: "ja samalla luopuu sii-
hen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 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. 

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World 
Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créa-
teurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyy-
destä eroamisesta.
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Esittelijän perustelut

World Cities Culture Forum on maailman johtavien kulttuurikaupunkien 
verkosto. Aloite World Cities Culture Forum -verkostoon liittymisestä on 
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 jäsenmaksu 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 toimialan tai liikelaitoksen päällik-
kö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. järjestölle ja pöytäkirjanote 
kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, 
tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäse-
nyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydes-
tä. Tämä tarkastelu on nyt tehty kulttuuripalvelukokonaisuudessa, ja 
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créa-
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teurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyy-
destä eroamisesta, jos kaupunki päättää liittyä World Cities Culture Fo-
rum -verkostoon. BJCEM:n, eli Välimeren nuorten taiteilijoiden bien-
naalin jäsenyys, ei liity toimialan aktiiviseen kansainväliseen toimin-
taan. Jäsenyys juontuu kulttuurikaupunkivuosi 2000:n projekteista, jois-
ta osaa jatkettiin verkoston sisällä kulttuurikeskuksen virastotyönä. Hel-
singin rooli hankkeissa pieneni vähitellen ja viime vuosina sitä ei enää 
ole ollut.

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

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 156
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§ 176
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitte-
luperiaatteet

HEL 2018-008810 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava laskenta-asiantuntija Johanna Sim-
panen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Pyydän asian pöydälle.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Borgarsdót-
tir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin

johanna.simpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää: 

 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, 
maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2019.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt ja alueellisten kulttuuripalvelujen 
päällikön päättämään vuoden 2019 aikana tehtävistä vähäisistä ja 
yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauk-
siin.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestä-
mien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiinty-
misten hinnoista.
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 valtuuttaa Kaupunginmuseon museokaupan ja HAM-kaupan myyn-
tihenkilöstön päättämään museokauppatuotteiden hinnoista. 

 valtuuttaa palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukoko-
naisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuis-
ta asiakasryhmistä, jotka eivät ole tämän päätöksen nojalla yhteisiä 
koko toimialalla. 

 valtuuttaa palvelujen päälliköt, alueellisten kulttuuripalvelujen päälli-
kön, liikuntapalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikön päällikön, 
Savoy-teatterin johtajan sekä Kaupunginmuseon museokaupan ja 
HAM-kaupan myyntihenkilöstön soveltamaan hinnastossa määrät-
tyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukai-
seen kohtuullistamiseen (esim. kampanjat, tapahtumat, tulonhallin-
ta). 

 että toimialan tuotekategoriat ovat: 1) Asiakaskäynnit, esitykset ja 
tapahtumat; 2) Opastukset ja asiantuntijapalvelut; 3) Ohjattu toimin-
ta; 4) Esineiden ja tavaroiden lainaus ja vuokraaminen; 5) Tilojen ja 
maa-alueiden vuokraaminen; 6) Tuotemyynti; 7) Luvat ja hallinnolli-
set maksut 

 että tuotekategorioissa käytettävät hinnoittelutavat ovat: 1) Maksu-
ton; 2) Subventoitu; 3) Kustannusperusteinen; 4) Markkinaperustei-
nen 

 että toimialan tuotekategorioissa käytettävät hinnoittelurakenteet 
ovat: 1) Määrä- ja kausialennukset; 2) Alennusryhmät; 3) Tuotepa-
ketointi; 4) Tulonhallinta/dynaaminen hinnoittelu 

Lautakunta päättää asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistu-
mismaksujen hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019 seuraavaa:

 Kaupunginkirjaston asiakaskäynnit, Kaupunginmuseon lippulaivan, 
Työväenasuntomuseon, Ruiskumestarin talon, Ratikkamuseon, Fal-
kullan eläintilan, nuorisotalojen ja Lasten liikennepuiston asiakas-
käynnit ovat maksuttomia.

 Alle kouluikäisiltä ei peritä sisäänpääsymaksuja toimialan palveluis-
sa, ellei tilaisuus ole erityisesti ko. kohderyhmälle tarkoitettu erillinen 
tapahtuma. Tällöin voidaan tapauskohtaisesti periä nimellinen, enin-
tään kustannusperusteinen maksu, josta päättää palvelun päällikkö. 

 Subventoituja asiakaskäyntejä tarjotaan Kaupunginorkesterissa, 
Yleisten kulttuuripalvelujen kulttuuritaloissa, liikuntapaikoilla, nuori-
sopalvelukokonaisuuden muissa kuin maksuttomissa kohteissa, 
Taidemuseo HAM:ssa sekä Kaupunginmuseon Hakasalmen huvi-
lassa.

 Liikuntapalvelukokonaisuuden varaamattomilla vuoroilla, paitsi ui-
mahalleissa ja maauimaloissa, maksuton sisäänpääsy varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen ryhmille.
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 Asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistumismaksujen 
hinnoittelurakenteina voidaan käyttää määräalennuksia, tuotepaket-
teja ja tulonhallintaa/dynaamista hinnoittelua 

 Verkossa ostamista voidaan subventoida enemmän verrattuna 
maksun suorittamiseen kassapisteellä. 

 Asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistumismaksuissa 
käytetään seuraavaa yhteistä asiakasryhmäajattelua: normaalihin-
taiset (aikuiset) sekä alennukseen oikeutetut alennusryhmät: alle 7-
vuotiaat, alle 18-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varus-
miehet/siviilipalvelusta suorittavat, Helsingin kaupungin työntekijät.

 Lisäksi kullakin palvelulla on mahdollisuus määritellä omia alennus-
ryhmiä, joista päätöksen tekee liikunnan ja nuorison osalta palvelu-
kokonaisuuden johtaja ja kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta pal-
velun päällikkö (esim. liikuntaesteiset, saattajat, oman alan opiskeli-
jat, opettajat) .

 Palvelukokonaisuus voi myöntää oman palvelukokonaisuuden työn-
tekijöille maksuttoman pääsyn. 

 Helsinki-päivänä toimialan asiakaskäynnit ovat maksuttomia poislu-
kien paikkamäärältään rajalliset esitykset, joista voidaan periä mak-
suja.

 Toimialan itse tuottamien/järjestämien maksullisten tapahtumien 
hinnoittelu on subventoitu, lisäksi hintoja myös verrataan muihin 
mahdollisiin tapahtumahinnoitteluihin. Tapahtumat voivat olla myös 
maksuttomia.

Lautakunta päättää opastusten ja asiantuntijapalvelujen hinnoitteluperi-
aatteista vuodelle 2019 seuraavaa:

 Kaupunginkirjaston opastukset säilytetään maksuttomina  
 HAM taidemuseossa ja Kaupunginmuseossa opastukset hinnoitel-

laan lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti.
 Kaupunginmuseon päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosryhmien opastuk-

set säilytetään maksuttomina.
 Annantalon ja Falkullan opastukset ovat subventoituja.
 Liikuntapalvelukokonaisuuden harjoitusohjelmat ja –opastukset ovat 

subventoituja.
 Kaupunginorkesterin kiertueet ja tapahtumajärjestäjien tapahtumis-

sa esiintymiset ovat subventoituja tai kustannusperusteisesti hinnoi-
teltuja.

 Hinnan pääsääntöinen esitystapa on euroa/kerta.
 Pääsääntöisesti opastuksia järjestetään palvelun aukiolotunteina; 

hintaa voidaan korottaa tietyllä prosentilla, kun opastus tapahtuu vii-
konloppuna tai aukiolotuntien ulkopuolella. 
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Lautakunta päättää ohjatun toiminnan hinnoitteluperiaatteista vuodelle 
2019 seuraavaa:

 Kaupunginkirjaston ohjattu toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. 
Ohjatusta toiminnasta voidaan periä materiaalimaksuja.

 Kaupunginmuseon ohjattu toiminta on pääsääntöisesti maksutonta 
päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Työpajoista voidaan periä 
materiaalimaksuja. 

 Muilla palveluilla ohjattu toiminta on pääosin subventoitua. Hinnas-
toon määritellään ohjatun toiminnan perushinta tuotantokustannuk-
siin ja toimintaympäristötarkasteluun perustuen. Hinta esitetään hin-
nastossa yhdenmukaisesti esim. euroa/oppilas/tunti tai euroa/oppi-
las/kerta tai euroa/oppilas/kausi tai euroa/ryhmä/kerta.

 Ohjatun toiminnan hinnoittelurakenteessa hinta voi varioida asia-
kasryhmien ja vuorokauden aikojen mukaan. Ohjatun toiminnan hin-
noittelurakenteessa huomioidaan asiakasryhmäajattelu ja dynaami-
nen hinnoittelu, joten eri asiakasryhmiltä voidaan periä eri hintaa ja 
lisäksi hinta voi vaihdella esimerkiksi riippuen kaudesta tai kellona-
jasta; ollen edullisempi hiljaisina aikoina ja kalliimpi primetime-aika-
na.  

Lautakunta päättää esineiden ja tavaroiden lainaamisen ja vuokraami-
sen hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019 seuraavaa

 Määritellään hinnastoon vuokraamisen perushinnat kustannuksiin 
perustuen. Lisätään sellaisissa vuokrauksissa kustannusperusteista 
tai markkinaperusteista hinnoittelua, jolla voidaan ohjata asiakas-
käyttäytymistä tai kattaa paremmin toiminnasta aiheutuvia kuluja 
(esim. vuokrattujen pyyhkeiden tai uimapukujen hävikki). 

Lautakunta päättää tilojen ja maa-alueiden vuokraamisen hinnoittelupe-
riaatteista vuodelle 2019 seuraavaa:

 Määritellään hinnastoon perushinnat kaikille toimialan ulosvuokrat-
taville tiloille. Hintaan voivat vaikuttaa tuotantokustannukset sekä 
esim. tilojen varustelu, koko tai kunto.  

 Yhtenäistetään toimialan hinnastoon käyttötarkoitusmääritelmää ti-
lojen ja maa-alueiden vuokrien subventoinnissa siten, että maksut-
tomia tai vahvasti subventoituja tilavuokria voidaan tarjota toimia-
lan/kaupungin toimintaa tukeville yhteisöille (liikunta, nuoriso, kult-
tuuri, kaikille avoin). Kun käyttötarkoitus on kaupallinen tai tilassa tai 
maa-alueella järjestettävästä tapahtumasta peritään kannatus-
/omakustannushintaa korkeampi hinta, voi hinnoittelu olla markkina-
perusteinen. 

 Vuonna 2019 noudatetaan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntalau-
takunnan tekemää päätöstä 22.1.2015 , § 4 (Liikuntaviraston ulko-
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puolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuokraehdot ja periaat-
teet HEL 2014-014535).

Lautakunta päättää tuotemyynnin hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019 
seuraavaa:

 Tuotemyynnin hinnoittelutapa on pääosin markkinaperusteinen, 
osassa tuotteita hinnoittelu on kustannusperusteinen.

 Hinnoittelurakenteena voidaan käyttää määräalennuksia ja dynaa-
mista hinnoittelua.

Lautakunta päättää lupien ja hallinnollisten maksujen hinnoitteluperiaat-
teista seuraavaa:

 Yhtenäistetään hinnastoon hallinnollisia maksuja ja lupamaksuja lä-
pi toimialan.

 Toimialalla lisätään käyttäytymisen ohjaamista tukevia maksuja.

Lautakunta päättää toimialan yhtenäisestä asiakasryhmittelystä seu-
raavaa:  

 Henkilöasiakkaat 
o Aikuiset (peritään normaalihinta; ei alennuksiin oikeutetut 

asiakkaat)
o Toimialalla yhteiset, alennuksiin tai maksuttomuuteen oi-

keutetut asiakasryhmät 
 Alle 7-vuotiaat lapset 
 Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret  
 Eläkeläiset  
 Työttömät
 Varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat 
 Sotaveteraanit  

o Toimialan palvelujen omat alennusryhmät, joista palvelu-
kokonaisuuden johtaja päättää 

 Organisaatiot ja vapaa-ajan toimijat:  
o Varhaiskasvatusryhmät ja perusopetuksen alakoululuokat
o Kaupungin muut toimialat
o Palvelu/palvelukokonaisuuden omaan perustehtävään liit-

tyvät yhteisöt, joiden toiminta tukee kunnan tehtävän to-
teuttamista 

o Muut kuin edellä mainitut, yleishyödylliset toimijat 
o Kaupalliset toimijat 

Esittelijän perustelut

1. Tausta
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Toimialalla on entisen organisaatiorakenteen jäljiltä seitsemän erilaista 
tapaa hinnoitella tuotteet ja palvelut, määritellä asiakas- ja/tai alennus-
ryhmät sekä subventoida tuotteita ja palveluja.

Asiakasnäkökulmasta on tärkeää, että toimialan hinnasto on mahdolli-
simman selkeä, samankaltaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoittelussa 
käytetään mahdollisimman yhtenäisiä periaatteita ja että subventoinnin 
periaatteet ovat näkyvät ja yleisesti tiedossa. Hinnoitteluperiaatteiden 
linjaaminen tähtää entistä läpinäkyvämpään ja ymmärrettävään hinnoit-
teluun sekä subventointikäytäntöihin.

Toimiala hankki nykyisten hinnastojen kirjon selvittämiseksi ja hinnoitte-
luperiaatteiden linjaamisen tueksi konsulttiselvityksen, jonka tekijäksi 
valikoitui Deloitte.

2. Nykytilanne

Deloitten raportissa nykytilanteesta todetaan, että toimialan eri palvelu-
jen ja tuotteiden hinnoittelu perustuu pitkälti perinteeseen, eikä palvelu-
jen ja tuotteiden tuotantokustannuksia ole pyritty tunnistamaan. Useat 
hinnat ovat asettuneet tasolleen joko vertailtaessa hintoja muiden vas-
taavia palveluja tuottavien tahojen hinnoitteluun tai arvioon siitä, mitä 
asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Lisäksi Deloitten selvityksessä to-
detaan, että osa maksullisista palveluista puuttuu hinnastoista ja että 
hinnastot koetaan myös toimialan sisällä monimutkaisiksi.

Deloitte listasi raportissaan hinnoittelutavat. Maksuttomalla hinnoittelu-
tavalla tarkoitetaan sitä, että palvelu tai tuote on käyttäjälle maksuton. 
Subventoidulla hinnoittelutavalla tarkoitetaan hinnoittelua, jossa hinta 
on käyttäjälle todellisia tuotantokustannuksia alhaisempi toimialan kus-
tantaessa hinnan ja todellisten kustannusten välisen erotuksen. Kus-
tannusperusteinen hinnoittelu on silloin, kun asiakkaalta perittävä hinta 
vastaa tuotantokustannuksia. Markkinaperusteinen hinta on silloin, kun 
todellisten tuotantokustannusten lisäksi hintaan sisältyy kate. Tällöin 
hinnoittelulla voidaan kerätä toimialalle tuloja.

Hinnoittelurakenteet puolestaan tarkoittavat sitä, kun määrätystä hin-
nasta myönnetään erilaisia alennuksia: määrä- ja kausialennuksia voi 
saada, kun ostaa tuotetta useamman kerrallaan (kuntosalin kausikortti) 
tai jos ostaa palvelun pidemmäksi ajaksi (esim. kuntosalikortti). Alen-
nusryhmillä tarkoitetaan alennukseen oikeuttavia ryhmiä (esim. lapset, 
eläkeläiset). Tuotepaketointi on kyseessä, kun hintaan sisältyy kaksi tai 
useampi eri palvelu (esim. kuntosali ja uinti). Tulonhallintaa/dynaamista 
hinnoittelua käytetään tilanteissa, jotka vaativat nopeaa reagointia ja 
joissa on tarkoituksenmukaista sopeuttaa hintaa esim. käyttöasteen 
nostamiseksi tai markkinointimielessä myynnin edistämiseksi, kuten 
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kampanjoissa. Dynaamisessa hinnoittelussa hinta voi vaihdella myös 
ostoajan ja palvelun käyttöajan perusteella.

2.1. Tuotekategoria: Asiakaskäynnit, esitykset ja tapahtumat

Asiakaskäynneillä tarkoitetaan esim. museo-, konsertti- ja kirjastokäyn-
tejä sekä liikuntapaikoilla käyntiä. Asiakaskäynneissä hinnoittelutapoina 
ovat maksuton, subventoitu, kustannusperusteinen ja markkinahinta. 
Osa toimialan asiakaskäynneistä on kaikille asiakkaille maksutonta. 
Kaikki asiakaskäynnit ovat subventoituja, mutta hinnoittelutapa ei suo-
ranaisesti perustu tuotantokustannuksiin.

Nykyiset hinnat ovat pitkälti perustuneet arvioon siitä, minkälaisen hin-
tatason laajat asiakaskunnat ovat valmiita maksamaan. Hinnoittelua on 
tyypillisesti vertailtu myös muiden vastaavia palveluja tarjoavien hin-
noitteluun, kuten esimerkiksi Urheiluhallit Oy:n uimahalli- tai kuntosali-
käyntien maksuihin tai Helsingin muiden museoiden sisäänpääsymak-
suihin.

Kirjastokäyntien maksuttomuus perustuu lakiin. Asiakaskäynneistä pe-
ritään maksut HAM:n näyttelyissä, Helsingin kaupunginorkesterin kon-
serteissa, liikuntatiloissa sekä nuorisopalvelukokonaisuuden Skeittihal-
lissa. Kaupunginmuseon käynneistä ei peritä sisäänpääsymaksuja lu-
kuun ottamatta Hakasalmen huvilaa 2018–20.

Hinnoittelurakenne asiakaskäynneissä on monipuolinen. Rakenteina 
käytetään määräalennuksia, maksuryhmiä ja käyttötarkoitusta, pake-
tointia (yhdistetty kuntosali- ja uimahallimaksu) sekä tulonhallinnan ele-
menttejä. Määräalennuksia käytetään liikuntapaikoilla, joissa myydään 
10 kerran kortteja ja kausikortteja. HAM:ssa saa ryhmäalennuksen. Pa-
kettihintaa käytetään liikunnassa, kun myydään yhdistettyä uinti- ja 
kuntosali -tuotepakettia. Tulonhallinnan elementteinä ovat käytössä 
mm. ilmaispäivät ja päivähinta (arkisin ennen klo 16).

Asiakaskäyntien hinnoittelurakenteen merkittävin tekijä koskee asia-
kasryhmäkohtaista hinnoittelua, joka ei ole yhtenäinen koko toimialalla. 
Yhtenäistä on, että yli 18-vuotiaat maksavat sisäänpääsystä suurem-
man maksun kuin alle 18-vuotiaat. Nuorisopalvelukokonaisuuden osal-
ta raja menee kuitenkin 20 vuoden iässä. 

Myös alennettuun hintaan oikeutetut ryhmät poikkeavat jonkin verran 
toisistaan eri palvelukokonaisuuksissa. Liikunnassa alennettuun hin-
taan oikeutettuja ovat opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja 
siviilipalvelusta suorittavat sekä invalidit. HAM:ssa niin ikään opiskelijat, 
eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat, mutta 
myös Helsingin kaupungin työntekijät ja opettajat ja taidehistorian opis-
kelijat. 
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 Hinnoittelutapa: Liikunnan, kulttuurin, nuorison ja kirjaston itse tuot-
tamat ja järjestämät tapahtumat ovat pääosin maksuttomia tai aina-
kin voimakkaasti subventoituja. Osa ykp:n tapahtumista on maksul-
lisia. Orkesterin konsertit ovat subventoituja.

 Hinnoittelurakenteista esimerkkinä orkesterin kausikortti, jota ei ole 
hinnastossa.

 Hintoja ei juuri ole löydettävissä hinnastoissa (pl. orkesteri): ”Kult-
tuurikeskuksen eri toimipisteissä järjestettävien maksullisten tilai-
suuksien pääsymaksujen alin hinta on 5 ja ylin hinta on 80 euroa”. 
Liikunnalla ja nuorisolla ei tapahtumahintoja lainkaan hinnastoissa.

2.2. Tuotekategoria: Opastukset, asiantuntijapalvelut ja esiintymiset

Tuotekategoria sisältää asiakkaiden opastukset, jolloin asiakkaat osal-
listuvat joko ennalta sovittuun opastukseen tai opastus tapahtuu vierai-
lun yhteydessä ilman erillistä ajanvarausta, henkilökohtaiset opastukset 
ja ryhmäopastukset. Tuotekategoriaan sisältyvät myös asiantuntijoiden 
luennot, kirjaston tietopalvelut muille kunnille sekä kotimaassa sekä ul-
komailla pidettävät seminaari- ja konferenssialustukset.

Suurin osa opastuksista on subventoituja. Opastuksia tehdään mu-
seoissa, yhteisissä kulttuuripalveluissa, nuorisopalveluissa, kirjastoissa 
sekä liikunnassa.

Kirjaston järjestämät sekä henkilökohtaiset että ryhmäopastukset ovat 
maksuttomia. Kaupunginmuseon opastukset ja HAMin tilattavat opas-
tukset on pyritty hinnoittelemaan niin, että palvelusta jää jonkin verran 
katetta. Kaupunginmuseossa opastukset päiväkoti-, koulu- ja muille op-
pilaitosryhmille ovat maksuttomia. Kaupunginorkesterin asiantuntijapal-
velut ja tallenteiden ei-kaupallinen käyttö on maksullista. 

Taidemuseo HAM:ssa ja kaupunginmuseossa hinnoittelurakenteena 
käytetään tulonhallintaa, sillä opastusten hinnat vaihtelevat eri aikoina. 
Hinnoittelu silti eroaa toisistaan näissä kahdessa. Nuorisopalveluissa 
on eri opastushinnat eri asiakasryhmille.

Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuudessa tarjotaan kuntosalien laiteopas-
tuksia ja laaditaan asiakkaille kuntosaliohjelmia. Hinnat ovat subventoi-
tuja. 

2.3.    Tuotekategoria: Ohjattu toiminta

Tuotekategoriaan lukeutuvat työpajat, kurssit, kerhot, liikunnan ohjatut 
tunnit, liikunnan ja nuorison leirit, taidepajat, musiikki- ja taidekasvatus.

Hinnoittelutapa on osin subventointi (liikunta, YKP, HAM, NUP, kau-
punginmuseo). Kaupunginorkesterissa ja kirjastossa ohjattu toiminta on 
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maksutonta. Hinnoittelurakenteina käytetään tulonhallintaa (viikonlop-
puna eri hinta) ja maksuryhmäjaottelua.

2.4.    Tuotekategoria: Esineiden ja tavaroiden lainaus ja vuokraaminen

Esineiden ja tavaroiden lainaus sekä vuokraaminen tarkoittavat kirjas-
ton aineiston lainausta, museoiden kokoelmapalveluita, lainaamotoi-
mintaa, välineiden vuokrausta asiakaskäyntien yhteydessä (uimahallin 
pyyhkeet ja uimapuvut), leirivälineiden vuokrausta, urheilun oheistarvik-
keiden vuokrausta yhdistyksille ja tapahtumille.

Nykyhinnoittelussa huomioitavaa on, että museoiden kokoelmalainauk-
sia määrittävät alan standardit.

Hinnoittelutapoja ovat maksuttomuus, subventointi ja kustannusperus-
teisuus.

Kirjaston lainaustoiminta on maksutonta. Ainoastaan kaukolainoista pe-
ritään tuotantokustannuksiin perustuvat maksut. Liikunnan välinelai-
naus on subventoitua. Nuorisopalvelukokonaisuuden leirivälinevuok-
raus on kustannusperusteisesti hinnoiteltua.

Hinnoittelurakenteista nuorisopalvelukokonaisuudella on käytössä mak-
suryhmät.

2.5.    Tuotekategoria: Tilojen ja maa-alueiden vuokraaminen

Tuotekategoriaan sisältyy lukuisia tiloja ja alueita, joita ulosvuokrataan 
sekä lyhyt- että pitkäaikaisesti. Tilojen tarjoaminen on ydintoimintaa lii-
kunnalle ja yleisille kulttuuripalveluille.

Hinnoittelutapoja ovat pääasiassa subventointi ja kustannusperustei-
suus. Osa tiloista on markkinaperusteisesti hinnoiteltuja (kaupunginmu-
seo, liikunnan tietyt vuokrat) tai maksuttomia (nuorison tilojen vuokraus 
nuorisoyhdistyksille ja kaupunginmuseon tilojen vuokraus koulujen 
käyttöön).  

Hinnoittelurakenteina käytetään eri maksuryhmiä (ikä, toimialan palve-
lua tukevat toimijat kuten seurat, yhdistykset), käyttötarkoitusta (yleis-
hyödyllinen, kaupallinen) tai tilaisuuden luonnetta (liikunnan liikunnalli-
nen/ei-liikunnallinen, pääsymaksullinen/pääsymaksuton tilaisuus).

2.6.    Tuotekategoria: Tuotemyynti

Tuotekategoria sisältää erilaista tuotemyyntiä mukaan lukien oman tuo-
tannon tuotteet ja jälleenmyynnin. Tuotemyyntiä tehdään museokau-
poissa Kaupunginmuseossa, Taidemuseo HAM:ssa, kirjastoissa, kau-
punginorkesterissa, nuorisoasiainkeskuksessa sekä liikuntapaikoissa.
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Hinnoittelutapa on subventointi vaikka tuotemyynnistä pyritäänkin saa-
maan katetta. Hinnoittelurakenteita ei ole käytössä.

2.7.    Tuotekategoria: Hallinnolliset maksut ja luvat

Tuotekategoria sisältää erilaiset luvat, maksut kirjaston kadonneesta tai 
vahingoittuneesta aineistosta, kopiot ja tulosteet, kaupunginmuseon ku-
vausten järjestelyt ja kuvatulosteet ja digitaaliset kuvat, HAMin kuvan-
käyttöpalvelut, yleisten kulttuuripalvelujen sponsorointiyhteistyön, nuori-
son tilavarausten peruutusmaksut, liikunnan tapahtumien erilaiset luvat, 
varaukset ja käyttövuoron peruutusmaksut, kalastusluvat, ajoluvat.

Hinnoittelutapana on tällä hetkellä maksuton (ajoluvat erityisryhmille), 
subventointi (kirjaston maksut kadonneesta omaisuudesta eivät kata 
kustannuksia), markkinahinta (YKP:n sponsorointi- ja mainossopimuk-
set, luvat liikunnan kaupallisissa tilaisuuksissa).

Hinnoittelurakenteena ovat käytössä maksuryhmät, käyttötarkoitus 
(kaupallinen/ei-kaupallinen, pääsymaksullinen/pääsymaksuton televi-
siointiluvissa, turnausmaksuissa ja kuvausluvissa).

3.      Asiakasryhmät

Toimialan eri palveluissa tuetaan lasten ja nuorten toimintaa muita vah-
vemmin sekä subventoimalla hintoja että kohdentamalla toimintaa. 
Myös avustuksia kohdennetaan vahvasti lapsille ja nuorille suunnattuun 
toimintaan.

Eläkeläiset ovat lähes kaikissa toimialan palveluissa oikeutettuja alen-
nettuihin hintoihin. Muita alennuksiin oikeutettuja asiakasryhmiä ovat 
esim. työttömät ja opiskelijat, mutta ryhmien määritelmät eroavat eri 
tuotekategorioissa toisistaan. Matkailijat asiakasryhmänä on huomioitu 
kulttuuripalvelukokonaisuudessa, etenkin museoiden ja kaupunginor-
kesterin toiminnassa (esim. vieraskieliset opastukset).

Toimialan tavoitteita toteuttavia voittoa tavoittelemattomia organisaa-
tioita tuetaan erityyppisin avustuksin ja subventioilla, jolloin näiden kau-
punkilaisille tarjoamat kulttuuri- ja liikuntapalvelut voidaan pitää kohtuu-
hintaisina. Toimialan nykyinen tarjooma yrityksille sisältää pääosin tila-
vuokria kokouksia ja yritystapahtumia varten sekä sponsorointiyhteis-
työtä.

4.      Päätöslinjausten valmistelu

Konsulttiraportissaan Deloitte suositteli, että toimialalle muodostetaan 
yhtenäiset tuotekategoriat, joiden sisällä on yhdenmukaiset hinnoittelu-
tavat ja -rakenteet; toimialalla noudatetaan yhteistä asiakasryhmittelyä; 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018 23 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
11.09.2018

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

hinnan asetanta ja subventointi tukevat strategisia tavoitteita sekä li-
säksi aikaisempaa joustavampaa päätöksentekoa.

Konsulttiselvityksen jälkeen linjauksia on valmisteltu toimialalla sisäi-
sesti. Tuotekategorioita on jalostettu selkeäksi kokonaisuudeksi ja li-
säksi on tunnistettu toimialan eri palvelujen (organisaatio) eroavuuksia 
ja yhteneväisyyksiä sekä pohdittu yhdenmukaisten hinnoittelutapojen ja 
-rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta. Myös yhtenäisestä asiakasryh-
mittelystä on muodostettu lähtökohtainen näkemys.

Nykytilan analyysin pohjalta todetaan, että toimialan eri palvelujen (or-
ganisaatio) tarjoamien tuotteiden ja palvelujen hinnoittelutavat ja -ra-
kenteet eroavat toisistaan osin niiden luonteen tai niille asetettujen ta-
voitteiden perusteella. Näin ollen yhden tuotekategorian sisällä on ny-
kyisin ja voi jatkossakin olla useita hinnoittelutapoja ja -rakenteita.

Hinnoittelutavoista käytössä ovat maksuttomuus, subventointi, kustan-
nusperusteisuus ja markkinahinta. Kustannusperusteisen hinnan haas-
teena on, että useimmista tuotteista ei ole tiedossa niiden todellista tuo-
tantokustannusta eli hinnan luokittelu kustannusperusteiseksi perustuu 
lähinnä valistuneeseen arvioon.

Hinnoittelurakenteista määräalennus, maksuryhmät/käyttötarkoitus, pa-
kettihinta ja tulonhallinta/dynaaminen hinnoittelu ovat käytössä.

Hinnoitteluprosessin joustavoittamiseksi ehdotetaan, että päätöksente-
kotasoa madalletaan olennaisesti. Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mu-
kaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja kor-
vauksista. Tässä päätöksessä kulttuurin ja vapaa-aikalautakunta linjaa 
toimialan hinnoitteluperiaatteet sekä valtuuttaa toimialan virkamiehet 
tekemään varsinaiset hinnastopäätökset. Tämä joustavoittaa hinnoitte-
lua.

Toimiala valmistelee vuosittain talousarviopäätöksen yhteyteen hinnoit-
teluperiaatteet lautakunnalle päätettäväksi. Toimialajohtaja päättää var-
sinaiset hinnat ja maksut, eli toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnas-
ton. Talousarviovuoden sisällä hinnastoon tehtävät vähäiset muutokset 
päättää palvelun päällikkö. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää vuo-
sittain johtamansa palvelukokonaisuuden maksuttomiin tai muusta toi-
mialasta poikkeaviin alennuksiin oikeutetut asiakasryhmät.

5.      Tulonkannon kehittäminen

Hinnoittelussa ja tuotteistamisessa on tulevaisuuden kehityspotentiaa-
lia toimialan tulonkannon kehittämiseksi. Toimialalla on mahdollisuuk-
sia lisätä palvelu- ja tuotepaketointia sekä myytävien tuotteiden kirjoa. 
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Lisäksi hinnoittelulla voidaan vaikuttaa myös manuaalisen tai henkilöin-
tensiivisen työn vähentämiseen, kun asiakkaiden ostokäyttäytymistä 
saadaan siirrettyä entistä enemmän verkkokauppaan. Tuotemyynti 
verkkokaupassa alentaa olennaisesti rahaliikenteestä aiheutuvia kus-
tannuksia kuten rahankuljetus- ja pankkipalvelumaksuja. Uusien mak-
sutapojen mahdollistaminen tukee tulonhankintaa ja parantaa asiakas-
palvelua. Jatkossa pystytään hyödyntämään myös digitalisaation tuo-
mia mahdollisuuksia.

Hinnoitteluperiaatteiden vahvistamiseen liittyy, että toimialalla laaditaan 
yksityiskohtainen hinnasto, jossa tuotekategorioiden hinnat, maksut, 
vuokrat ja korvaukset määritellään. Lisäksi selvitetään tulonkannon ke-
hittämistä hintamuutosten avulla. Tähän liittyen selvitetään, miten ja 
millaisilla talousvaikutuksilla toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden 
hallinnoimissa kiinteistöissä olevien liikuntatilojen ja koulujen liikuntati-
lojen hinnoittelua voitaisiin jatkossa yhdenmukaistaa. Lisäksi selvite-
tään erikseen liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimien maa-aluei-
den pitkäkestoisten vuokrien subventioprosentin alentamisen tai koh-
dentamisen muutoksen mahdollisuudet. Toimialalla ryhdytään lisäksi 
selvittämään tuotekehittelyn, tuotepaketoinnin, tuotemyynnin ja tämän 
kaltaisen toiminnan järjestämisen kehittämisen edellytykset. Selvitys si-
sältää tuotemyyntikirjon lisäksi museokauppojen toiminnan, sponso-
roinnin ja yritysyhteistyön.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin

johanna.simpanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoittelumallin kehittäminen - lop-
puraportti 2018

2 Liikuntaviraston ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuok-
raehdot ja periaatteet 22.1.2015, § 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 177
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta suosittujen 
osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupun-
gin rahoituksella

HEL 2018-007170 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä aloitteessa esitettyä toiminta-
tapaa tarkoituksenmukaisena, vaan esittää että kaupunki jatkaa erilais-
ten tapahtumien tukemista ensisijaisesti avustusjärjestelmänsä kautta.

Erilaiset, erikokoiset ja eri yleisöille suunnatut ja yleisöjen kanssa tehtä-
vät tapahtumat ovat Helsingille tärkeitä sekä elinkeino- että kulttuuripo-
liittisista syistä. Monipuolinen tapahtumallisuus vahvistaa Helsingin 
identiteettiä ja lisää kaupungin vetovoimaa. Huippulaatu ja helposti lä-
hestyttävä kulttuuri ja taide sekä kaikenlaiset yleisötapahtumat tuovat 
ihmisiä yhteen ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Ne tuovat myös tilapäi-
sesti kaupunkia käyttäviä matkailijoita ja lisäävät kaupungin elinvoimaa 
ja monimuotoisuutta.

Helsinki suhtautuu myönteisesti kaikkeen kansalaisaktiivisuuteen kult-
tuurin kentällä, oli kyseessä sitten järjestäytynyt toiminta tai erilaiset 
spontaanit tapahtumat.  Sosiaalinen media on madaltanut osallistumis-
ta, lisänneet vuorovaikutusta ja tulleet normaaliksi osaksi kaikenlaisten 
tapahtumien markkinointia. Kaupungin uusi toimialarakenne mahdollis-
taa kaupungin palvelut kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan toimialalla ai-
empaa asiakaslähtöisemmin. Myös muu yhteiskunnallinen kehitys, kau-
pungin palveluasenne ja esimerkiksi rahankeräyslain uudistaminen tu-
levat osaltaan helpottamaan tapahtumien järjestämistä.

Kaupungin rooli tapahtumien järjestämisessä on terävöitymässä kau-
punkistrategian mukaisesti. Tapahtumat voidaan jakaa karkeasti kol-
meen isoon kokonaisuuteen. Kaupungin omiin itse tuottamiin tapahtu-
miin, kansalaisyhteiskunnan eri tavoin tuottamiin tapahtumiin, joita tue-
taan avustusjärjestelmän kautta sekä tapahtumiin, joita kaupunki ei 
suoranaisesti tue.  Viimeisimmän luokan tapahtumat voivat olla mitta-
kaavaltaan pieniä tai toisaalta selkeästi markkinaehtoisesti järjestettä-
viä tapahtumia. 

Kaupungin omien tapahtumien hajallaan olevia tuotantoja ollaan kokoa-
massa yhteen, kun Helsingin juhlaviikkojen tuottajaorganisaationa toi-
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mivan Helsinki-viikon säätiön roolia ollaan muuttamassa kaupungin ta-
pahtumasäätiöksi. Tavoitteena on vahvistaa näiden tapahtumien strate-
gista ohjausta ja saavuttaa tuotantoihin, markkinointiin, viestintään ja 
kumppanuuksiin liittyviä synergiaetuja. Lisäksi kaupunki on tiivistämäs-
sä suurtapahtumien koordinointia kaupunkiyhteisen suurtapahtumaryh-
män ja tulevan suurtapahtumastrategian kautta. 

Myös avustusjärjestelmän avulla tuettavien tapahtumien toimintaedelly-
tyksiä kehitetään aiempaa asiakaslähtöisemmäksi.  Avustusmäärära-
hoista päättävä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta linjasi 13.2.2018 toi-
mialan yhteiset avustusperiaatteet.  Avustuksilla lisätään kaupungin ve-
tovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja elämän hallintaa. 
Kaupungin harkinnanvaraisen avustusjärjestelmän perusideana on ke-
hittää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parantaa kau-
punkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivi-
nen toimija. 

Kuluvan vuoden talousarviossa toimialalla on yhteensä 26 320 000 eu-
roa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön erilaisiin avustuksiin. Vuonna 
2017 avustuksia myönnettiin hakemuksiin perustuen yhteensä 1 720 
eri hankkeelle.

Avustusjärjestämän ideana on tukea  toimintaa, joka monipuolistaa 
kaupungin kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelujen omaa palvelutuotan-
toa. Olennaista siis on, että kaupunki ei ole vastuussa tämän tyyppisten 
tapahtumien tuotannosta vaan toimii mahdollistajana, tämä rajanveto ja 
roolijako on syytä säilyttää. Tapahtumien toimija kenttä on elävä ja jat-
kuvasti muuttuva ja sen toimintaedellytyksiin vaikuttavat keskeisesti 
myös valtio, muut rahoittajat sekä palveluita käyttävät asiakkaat.  Myös 
kokoontumislaki edellyttää tapahtumissa selkeätä järjestäjävastuuta. 

Valtuustoaloitteessa esitetään yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi valikoi-
duille tapahtumille, että kaupunki ostaisi ne nykyisiltä järjestäjiltä avus-
tamisen sijaan. Vaihtoehdossa tapahtumille osoitettu resurssi otettaisiin 
kaupungin käyttötaloudesta, mikä muuttaisi tapahtumiin liittyviä perus-
lähtökohtia ja vastuita. 

Avustamisen lähtökohta on lisätä jo olemassa olevaa resurssia ja mah-
dollistaa osaltaan hankkeen toteutuminen. Vastuu ja organisointi jäävät 
avustuksen hakijalle, eikä kaupungin avustuksen tule kattaa kokonai-
suudessaan tapahtuman kuluja.  Hankkeen onnistuminen on riippuvai-
nen muun muassa organisaattorin kyvykkyydestä mitoittaa toteutus 
olemassa oleviin resursseihin. Some-tapahtumien kokemuksista ja 
epäsuorasti myös itse valtuustoaloitteesta voidaan päätellä, ettei tässä 
ole aina onnistuttu.
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Ostopalveluun siirtyminen muuttaisi perustavan laatuisesti nykyistä 
asetelmaa ja samalla myös tapahtuman luonnetta. Ostopalvelut kate-
taan kaupungin käyttötaloudesta avustusmäärärahojen sijaan. Kaupun-
ki tulisi esitetyssä mallissa olemaan tapahtumien tilaaja ja sen vastuut 
kasvaisivat. Ostopalvelu muuttaisi tapahtumien luonteen pitkälti kansa-
laistoiminnasta julkisiksi hankinnoiksi ja elinkeinon harjoittamiseksi. Ti-
laamisessa jouduttaisiin soveltamaan myös hankintasääntöjen mukais-
ta kilpailutusta. Nykyiset tapahtumatuottajat eivät olisi itsestään selviä 
valintoja toteuttajina. Tarttumapinta kaupunkistrategiaan kaventuisi 
merkittävästi ainakin osallisuusnäkökulmasta. 

Ostopalveluihin siirtymisen sijaan on syytä kehittää kansalaisyhteiskun-
nan tuottamia kaupunkitapahtumia niin, ettei niiden arvokas lähtökohta 
vaarannu.  

Edellä esitetyn perusteella kaupunki jatkaa erilaisten tapahtumien tuke-
mista ensisijaisesti avustusjärjestelmänsä kautta. Kaupunki kehittää jat-
kuvasti avustusjärjestelmäänsä vastaamaan kaupunkilaisten muuttuvia 
tarpeita. Samalla kaupunki huolehtii siitä, että tapahtumien järjestämi-
nen ja muut toimintaedellytykset paranevat yhteisen edun mukaisesti. 
Samaan aikaan tapahtumien tuottajien osaamista omasta varainhan-
kinnasta on syytä kehittää. Lisäksi lautakunta pitää selvittämisen arvoi-
sena voitaisiinko liikuntatapahtumissa käytettyä yhteistyösopimusmallia 
soveltaa joihinkin kulttuurin tapahtumatuotantoihin.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon viimeisen kappaleen 
loppuun lisätään virke: "Lisäksi lautakunta pitää selvittämisen arvoisena 
voitaisiinko liikuntatapahtumissa käytettyä yhteistyösopimusmallia so-
veltaa joihinkin kulttuurin tapahtumatuotantoihin."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus Aloite Kvsto 20062018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä aloitteessa esitettyä toiminta-
tapaa tarkoituksenmukaisena, vaan esittää että kaupunki jatkaa erilais-
ten tapahtumien tukemista ensisijaisesti avustusjärjestelmänsä kautta.

Erilaiset, erikokoiset ja eri yleisöille suunnatut ja yleisöjen kanssa tehtä-
vät tapahtumat ovat Helsingille tärkeitä sekä elinkeino- että kulttuuripo-
liittisista syistä. Monipuolinen tapahtumallisuus vahvistaa Helsingin 
identiteettiä ja lisää kaupungin vetovoimaa. Huippulaatu ja helposti lä-
hestyttävä kulttuuri ja taide sekä kaikenlaiset yleisötapahtumat tuovat 
ihmisiä yhteen ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Ne tuovat myös tilapäi-
sesti kaupunkia käyttäviä matkailijoita ja lisäävät kaupungin elinvoimaa 
ja monimuotoisuutta.

Helsinki suhtautuu myönteisesti kaikkeen kansalaisaktiivisuuteen kult-
tuurin kentällä, oli kyseessä sitten järjestäytynyt toiminta tai erilaiset 
spontaanit tapahtumat.  Sosiaalinen media on madaltanut osallistumis-
ta, lisänneet vuorovaikutusta ja tulleet normaaliksi osaksi kaikenlaisten 
tapahtumien markkinointia. Kaupungin uusi toimialarakenne mahdollis-
taa kaupungin palvelut kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan toimialalla ai-
empaa asiakaslähtöisemmin. Myös muu yhteiskunnallinen kehitys, kau-
pungin palveluasenne ja esimerkiksi rahankeräyslain uudistaminen tu-
levat osaltaan helpottamaan tapahtumien järjestämistä.

Kaupungin rooli tapahtumien järjestämisessä on terävöitymässä kau-
punkistrategian mukaisesti. Tapahtumat voidaan jakaa karkeasti kol-
meen isoon kokonaisuuteen. Kaupungin omiin itse tuottamiin tapahtu-
miin, kansalaisyhteiskunnan eri tavoin tuottamiin tapahtumiin, joita tue-
taan avustusjärjestelmän kautta sekä tapahtumiin, joita kaupunki ei 
suoranaisesti tue.  Viimeisimmän luokan tapahtumat voivat olla mitta-
kaavaltaan pieniä tai toisaalta selkeästi markkinaehtoisesti järjestettä-
viä tapahtumia. 

Kaupungin omien tapahtumien hajallaan olevia tuotantoja ollaan kokoa-
massa yhteen, kun Helsingin juhlaviikkojen tuottajaorganisaationa toi-
mivan Helsinki-viikon säätiön roolia ollaan muuttamassa kaupungin ta-
pahtumasäätiöksi. Tavoitteena on vahvistaa näiden tapahtumien strate-
gista ohjausta ja saavuttaa tuotantoihin, markkinointiin, viestintään ja 
kumppanuuksiin liittyviä synergiaetuja. Lisäksi kaupunki on tiivistämäs-
sä suurtapahtumien koordinointia kaupunkiyhteisen suurtapahtumaryh-
män ja tulevan suurtapahtumastrategian kautta. 

Myös avustusjärjestelmän avulla tuettavien tapahtumien toimintaedelly-
tyksiä kehitetään aiempaa asiakaslähtöisemmäksi.  Avustusmäärära-
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hoista päättävä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta linjasi 13.2.2018 toi-
mialan yhteiset avustusperiaatteet.  Avustuksilla lisätään kaupungin ve-
tovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja elämän hallintaa. 
Kaupungin harkinnanvaraisen avustusjärjestelmän perusideana on ke-
hittää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parantaa kau-
punkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivi-
nen toimija. 

Kuluvan vuoden talousarviossa toimialalla on yhteensä 26 320 000 eu-
roa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön erilaisiin avustuksiin. Vuonna 
2017 avustuksia myönnettiin hakemuksiin perustuen yhteensä 1 720 
eri hankkeelle.

Avustusjärjestämän ideana on tukea  toimintaa, joka monipuolistaa 
kaupungin kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelujen omaa palvelutuotan-
toa. Olennaista siis on, että kaupunki ei ole vastuussa tämän tyyppisten 
tapahtumien tuotannosta vaan toimii mahdollistajana, tämä rajanveto ja 
roolijako on syytä säilyttää. Tapahtumien toimija kenttä on elävä ja jat-
kuvasti muuttuva ja sen toimintaedellytyksiin vaikuttavat keskeisesti 
myös valtio, muut rahoittajat sekä palveluita käyttävät asiakkaat.  Myös 
kokoontumislaki edellyttää tapahtumissa selkeätä järjestäjävastuuta. 

Valtuustoaloitteessa esitetään yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi valikoi-
duille tapahtumille, että kaupunki ostaisi ne nykyisiltä järjestäjiltä avus-
tamisen sijaan. Vaihtoehdossa tapahtumille osoitettu resurssi otettaisiin 
kaupungin käyttötaloudesta, mikä muuttaisi tapahtumiin liittyviä perus-
lähtökohtia ja vastuita. 

Avustamisen lähtökohta on lisätä jo olemassa olevaa resurssia ja mah-
dollistaa osaltaan hankkeen toteutuminen. Vastuu ja organisointi jäävät 
avustuksen hakijalle, eikä kaupungin avustuksen tule kattaa kokonai-
suudessaan tapahtuman kuluja.  Hankkeen onnistuminen on riippuvai-
nen muun muassa organisaattorin kyvykkyydestä mitoittaa toteutus 
olemassa oleviin resursseihin. Some-tapahtumien kokemuksista ja 
epäsuorasti myös itse valtuustoaloitteesta voidaan päätellä, ettei tässä 
ole aina onnistuttu.

Ostopalveluun siirtyminen muuttaisi perustavan laatuisesti nykyistä 
asetelmaa ja samalla myös tapahtuman luonnetta. Ostopalvelut kate-
taan kaupungin käyttötaloudesta avustusmäärärahojen sijaan. Kaupun-
ki tulisi esitetyssä mallissa olemaan tapahtumien tilaaja ja sen vastuut 
kasvaisivat. Ostopalvelu muuttaisi tapahtumien luonteen pitkälti kansa-
laistoiminnasta julkisiksi hankinnoiksi ja elinkeinon harjoittamiseksi. Ti-
laamisessa jouduttaisiin soveltamaan myös hankintasääntöjen mukais-
ta kilpailutusta. Nykyiset tapahtumatuottajat eivät olisi itsestään selviä 
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valintoja toteuttajina. Tarttumapinta kaupunkistrategiaan kaventuisi 
merkittävästi ainakin osallisuusnäkökulmasta. 

Ostopalveluihin siirtymisen sijaan on syytä kehittää kansalaisyhteiskun-
nan tuottamia kaupunkitapahtumia niin, ettei niiden arvokas lähtökohta 
vaarannu.  

Edellä esitetyn perusteella kaupunki jatkaa erilaisten tapahtumien tuke-
mista ensisijaisesti avustusjärjestelmänsä kautta. Kaupunki kehittää jat-
kuvasti avustusjärjestelmäänsä vastaamaan kaupunkilaisten muuttuvia 
tarpeita. Samalla kaupunki huolehtii siitä, että tapahtumien järjestämi-
nen ja muut toimintaedellytykset paranevat yhteisen edun mukaisesti. 
Samaan aikaan tapahtumien tuottajien osaamista omasta varainhan-
kinnasta on syytä kehittää.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.9.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettujen Pet-
rus Pennasen ja Suldaan Said Ahmedin valtuustoaloitteesta, jossa esi-
tetään, että kaupunki selvittäisi, millä syvennetyillä yhteistyömuodoilla 
ja tukitoimenpiteillä aloitteessa mainittujen tapahtumien toiminta ja jat-
kuvuus voitaisiin taata. Yhteistyömuodoiksi esitetään esimerkiksi näi-
den tapahtumien organisoinnin hankkimista ostopalveluna niitä aiem-
min vetäneiltä. Samalla selvitettäisiin kartta-alustojen yhdistäminen 
Helsinki-applikaation sisään. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus Aloite Kvsto 20062018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 178
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien helmikuun 
1944 pommitusten muistotaulun asettamista Vuosaaren Kallvikin-
niemelle

HEL 2018-006852 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin ilahduttavana, että kau-
punginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin histori-
aan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen ja sitä kautta historian 
tuntemuksen ja kaupungin kulttuuriperinnön edistämiseen. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta yhtyy kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran nä-
kemykseen menneisyyden muistamisen tärkeydestä ja siitä, että kau-
punkilaiset eivät välttämättä tiedä eivätkä osaa tunnistaa sodan jättä-
miä jälkiä rakennuksissa tai muualla ympäristössämme. Periaatteessa 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erilaisten muistolaattojen 
ja -merkkien asettamista, sillä ne kertovat niin paikallisille kuin vieraili-
joille paikkojen menneisyydestä antaen niille historiallista syvyyttä ja 
osaltaan voivat myös sitouttaa kaupunkilaisia kyseisiin paikkoihin.

Valitettavasti kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole 
ollut varoja muistotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Varoja ei 
ole myöskään nyt esillä olevaan hankkeeseen. Kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta muistuttaa, että myös yksityiset tahot ja yhdistykset voivat 
toimia arvokkaaksi kokemansa tapahtuman tai asian puolesta ja perus-
taa muistomerkkitoimikunnan hanketta eteenpäin viemään. Näin on 
esimerkiksi asetettu Vuosaaren Ullaksenpuistossa sijaitseva Lentolai-
vue 36:n muistomerkki. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa 
kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin pystyttäneelle yhteisöl-
le tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa. Kos-
ka muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kaupungin maalla, 
kaupunki pääsääntöisesti vastaa kuitenkin muistomerkkien ympäristö-
jen hoidosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että kaupunginmuseo yh-
dessä kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat valmii-
ta antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua muistolaatan suunnitteluun, 
toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli yksityinen 
muistomerkkitoimikunta tai muu taho lähtee edistämään muistotaulun 
asettamista helmikuun 1944 pommitusten jälkeensä jättämien, asema-
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kaavassa suojeltavaksi määriteltyjen pommikuoppien äärelle Vuosaa-
ren Kallvikinniemelle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.9.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Ja-
lovaaran valtuustoaloitteesta koskien helmikuun 1944 pommitusten 
muistotaulun asettamista Vuosaaren Kallvikinniemelle. Aloite kokonai-
suudessaan on liitteenä. Asiasta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta-
kunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 179
Laajasalo - Degerö Seura ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripal-
veluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 25.6.2018, § 7

HEL 2018-006564 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Laajasalo - Degerö Seu-
ra ry:n oikaisuvaatimuksen yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet 
ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 
25.6.2018, § 7 taide- ja kulttuuriavustukset 2018, 5. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus avustuspäätökseen, 9.7.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalo - Degerö Seura ry hakee 9.7.2018 saapuneella oikaisuvaati-
muksella oikaisua yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avus-
tukset -yksikön kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 25.6.2018, 7 
§ taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 5. jako. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksessaan avustusjärjestelmän 
uudistukseen liittyneisiin teknisiin vaikeuksiin hakemuksen lähettämi-
sessä.
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Laajasalo - Degerö Seura ry haki 17.6.2018 saapuneella hakemuksella 
7 050 euron avustusta Laajasalo-päivään 26.5.2018. Produktiolle ei 
myönnetty avustusta, koska hakemus oli lähetetty myöhässä. Kaupun-
gin avustuksia koskevan yleisohjeen mukaan myöhästynyt hakemus on 
esitettävä hylättäväksi. Ongelmatilanteissa on hakijan otettava yhteys 
avustusvalmisteluun ja sovittava mahdollisista vaihtoehtoisista tavoista 
lähettää hakemus, mikäli se ei onnistu sähköisellä lomakkeella. Vanha 
avustusjärjestelmä on ollut käytössä 6.6.2018 saakka.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus avustuspäätökseen, 9.7.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalve-
lut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 25.06.2018 § 7
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§ 180
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän to-
teuttamiseksi Tehtaanpuiston kentälle

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdolli-
suuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan 
palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Jotta uusia tekojäära-
tahankkeita voitaisiin toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
käyttömäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta.

Aloite on sinänsä hyvin perusteltu, sillä eteläisen suurpiirin alueella ei 
ole kuin Rautatientorin tekojäärata vaikka suurpiirissä on yli 112 000 
asukasta. Asukasmäärä kasvaa ennusteiden mukaan vielä kymmenellä 
tuhannella Jätkäsaaren asuinalueen valmistuessa. Lisäksi tekojään 
käyttäjäkuntaa arvioitaessa on muistettava Helsingin kantakaupungin 
olevan maan suurin päiväkotien, koulujen ja ylempien oppilaitosten 
keskittymä.

Entinen liikuntavirasto ja liikuntalautakunta tunnistivat tämän tarpeen jo 
1990-luvulla, jolloin Johanneksen puistoon teetettiin ensimmäinen teko-
jääratasuunnitelma asukasyhdistysten ja koulujen toiveiden mukaisesti. 
Silloin ei kuitenkaan päästy sopuun huoltorakennuksen sijoittamisesta 
ja hanke pantiin jäihin. Uusi yritys tehtiin 2000-luvun alussa, jolloin lii-
kuntatoimen investointien taloussuunnitelmaan hyväksyttiin 1,2 miljoo-
naa euroa vuodelle 2011 Johanneksen kentän tekojääkentän ja sen 
huoltorakennuksen toteuttamiseksi.

Vuosina 1888–1891 rakennetun ruotsalaisen arkkitehti Adolf Emil Me-
landerin suunnittelema Johanneksenkirkko vihittiin käyttöön 
13.12.1891. Kirkkoa ympäröivän puiston suunnitteli silloinen kaupun-
ginpuutarhuri Svante Olsson. Johanneksen kenttä valmistui vuonna 
1909 ja muu puisto vuonna 1914. Johanneksen puisto ja sillä sijaitseva 
kenttä kuuluvat RKY-alueeseen (valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö), joka sitten johti hankkeen siirtämiseen Tehtaan-
puistoon. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunginmuseo halusivat säilyttää 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018 36 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
11.09.2018

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

Johanneksenkirkon miljöön nykyisellään, joten kentän laajennusta tai 
tekonurmea ei hyväksytty.

Tehtaanpuistoa hallitseva, sen länsipäässä sijaitseva Lars Sonckin 
suunnittelema Mikael Agricolan kirkko ja siihen liittyvä seurakuntatalo 
valmistuivat vuonna 1935. Kiinteistölautakunta teetti vuonna 1933 Teh-
taanpuiston järjestelyehdotuksen, jonka laati arkkitehti Birger Brunila. 
Hän suunnitteli puiston itäpäähän 49 x 90 metrin pesäpallokentän joka 
sitten toteutettiin 1930-luvun loppupuolella. Kenttä säilyi lähes alkupe-
räisessä tilassaan aina vuoteen 2017, jolloin nykyinen kumirouhepintai-
nen tekonurmi jalkapallokenttä rakennettiin.

Liikuntaviraston talousarvioesityksessä vuodelle 2016 mainittiin, että 
Tehtaanpuiston kentän alle asennettaisiin jäädytysputket, vaikka kau-
pungin taloustilanteen vuoksi tekojäärataa ei vielä toteutettaisi. Kun 
kenttä rakennettiin, niin putkia ei kuitenkaan kustannussyistä asennet-
tu. Näin ollen tekojään toteuttaminen Tehtaanpuiston kentälle tulisi kal-
liiksi. Tekonurmimaton katteena toimiva kumirouhe pitäisi imuroida 
pois, matto leikata liikuteltavan kokoisiksi paloiksi ja poistaa se, asen-
taa putket hiekan alle, liimata matto uudelleen paikalleen sekä kattaa 
se kumirouheella. Liikuntapaikkapalvelulla on huonoja kokemuksia uu-
delleen asennetuista tekonurmimatoista, esimerkiksi Tapulikaupungin 
liikuntapuistosta, sillä niiden saumoja ei ole saatu tasaisiksi, joten kent-
tien laatu ja käyttäjäturvallisuus ovat heikentyneet. Kumirouhepintainen 
tekonurmi on vielä melkoinen ylimääräinen eriste hiekalla peitettyjen 
jäädytysputkien päällä, joten kumirouhetekonurmien jäädytys on han-
kalaa.

Paljon edullisempi vaihtoehto tekojääkentän toteuttamiseksi kantakau-
pungin alueelle olisi palata alkuperäiseen suunnitelmaan ja tehdä se 
Johanneksen puistoon, jonne se voitaisiin nyt toteuttaa nykyisen puis-
tosuunnitelman mukaisesti hiekkapintaisena ja halutun muotoisena. 
Jäädytysputkisto voitaisiin peittää hiekan alle ja kenttä voitaisiin jäädyt-
tää talvisin tuomalla kentälle kaksi konttia kolmeksi kuukaudeksi, toinen 
jäädytyslaitteistoa ja toinen jäänhoitokonetta varten. Ratkaisu olisi Teh-
taanpuistoa edullisempi sekä rakennus- että käyttökustannuksiltaan 
kun ylimääräistä eristekerrosta ei olisi jäädytystä haittaamassa, lisäksi 
kenttä sijaitsee vanhassa Punanotkon painaumassa Punavuorten kal-
liolla olevan kirkon varjossa. Tekojään toteuttaminen Johanneksen ken-
tälle jättäisi Tehtaanpuiston jalkapallotekonurmen hyvään kuntoon sekä 
lisäisi merkittävästi liikuntamahdollisuuksia kantakaupungissa. 

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

Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrära-
hat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvite-
tään myös tarkemmin Johanneksen ja vaihtoehtoisesti Tehtaanpuiston 
tekojääradan rakentamisen kustannukset.

Tehtaanpuistoon ehdotetun tekojään kustannuksia ei ole huomioitu lii-
kuntapalvelujen vuoden 2019 käyttötalouden talousarviossa eikä liikun-
tapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjelmassa. Aloitetta 
perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alueella. Te-
kojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden hankinto-
jen lisäystä.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu osittain syksyllä 2019, kun 
Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallo-
kentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on 
huomioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen, Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteet.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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Liitteet

1 Meri Otto Aloite Kvsto 11042018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.10.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto 
Meren ja 27:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa kaupunkia 
edellytetään selvittämään Tehtaanpuiston tekojääkentän rakentamisen 
edellytykset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tekojääradan saamisek-
si eteläisimpään kantakaupunkiin. Aloite kokonaisuudessaan on liittee-
nä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Meri Otto Aloite Kvsto 11042018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 181
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunkiympäristötoi-
mialalle Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamisesta

HEL 2018-009068 T 10 04 05

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunkiympäristötoimialalle 
Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamista turvallisuus-
syistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Ebeling lisätään esitystekstiin kappale: Samalla kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta tahtoo yhdessä Helsingin mäkihypyn harrastajien 
kanssa tutkia mahdollisuuksia mäkihypyn harrastusmahdollisuuksien 
turvaamiseksi Helsingissä jatkossakin.

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tahtoo yhdessä 
Helsingin mäkihypyn harrastajien kanssa tutkia mahdollisuuksia mäki-
hypyn harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi Helsingissä jatkossa-
kin. 

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar

Ei-äänet: 3
Mika Ebeling, Päivi Meros, Sami Muttilainen

Tyhjä: 3
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mari Holopainen, Heimo Laaksonen

Poissa: 3
Jussi Chydenius, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Mika Ebelingin 
vastaehdotuksen äänin 4–3 (3 tyhjää, 3 poissa).

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

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Herttoniemen hyppyrimäen puurakenteiden tarkastus_23_2407_2018 
(002)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemessä on ollut hyppyrimäkiä 1930-luvulta saakka. Nykyinen 
Herttoniemen isoin hyppyrimäki on valmistunut vuonna 1976. Alueella 
on myös kaksi pienempää hyppyrimäkeä.

Suomessa on viime vuosina purettu useita vanhoja hyppyrimäkiä huo-
non kunnon ja vähäisen käytön vuoksi.

Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotorni on aikaisemmin kuntotar-
kastettu vuosina 1992, 2000, 2007 ja 2015. Inspecta Oy:n vuonna 2015 
tekemän kuntotutkimuksen mukaan hyppyrimäen puurakenteiden kunto 
ei täyttänyt vaatimuksia rakenteiden lujuuden tai vakauden osalta eikä 
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden osalta käyttäjil-
leen. Inpectan mukaan vauhdinottotornin käyttö tuli kieltää välittömästi.

Silloinen liikuntavirasto tuki kuntoraportissa esitetyllä tavalla vauhdinot-
tomäen rakenteita asentamalla siihen maahan kiinnitettyjä teräsvaije-
reita. Raportin suositusten mukaan hyppyrimäen vauhdinottotorni ase-
tettiin käyttökieltoon ja asiasta tiedotettiin Helsingin Mäkihyppääjät 
ry:tä.

Vauhdinottomäen hyppytornin kuntotarkastus uusittiin heinäkuussa 
2018. Inpecta Oy:n tekemän tarkastuksen vauhdinottomäki on erittäin 
huonossa kunnossa. Mäen kunto aiheuttaa riskin rakenteiden äkillises-
tä sortumisesta. Raportin mukaan torni on asetettava välittömään käyt-
tökieltoon ja tornin juurelle on estettävä pääsy asiattomilta kulkijoilta. 
Tornin korjaamisen sijaan on taloudellisempaa uusia torni kokonaan 
nykyaikaisella mäkihyppytornilla.

Uuden raportin perusteella päätettiin varmistaa se, että mäkeä ei enää 
voi käyttää hyppäämiseen ja ylämäen vauhdinottoladut poistetiin välit-
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tömästi. Helsingin Mäkihyppääjille toimitettiin ennen tätä toimenpidettä 
kuntotarkastusraportti ja tiedotettiin latujen poistamisesta. Tämän lisäk-
si alueen vartiointia on tehostettu ja rakenteita mäkeen pääsyn estämi-
seksi on lisätty.

Edellä mainitun perusteella liikuntapalvelukokonaisuus esittää Hertto-
niemen hyppyrimäen vauhdinottotornin pikaista purkamista. Purkami-
sen kustannuksiksi on vuonna 2015 arvioitu noin 150 000 euroa. Kau-
punginmuseo on suullisessa kannanotossaan ilmoittanut, että hyppyri-
mäen purkamiselle ei ole kulttuurihistoriallisella perusteella estettä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 13.6.2018 anta-
nut lausunnon liikunta-alueiden ja -puistojen vuoden 2019 investointie-
sityksestä. Investointiesitys ei pidä sisällään uuden vauhdinottomäen 
rakentamista Herttoniemeen. Mahdollisen uuden teräsrakenteisen 
vauhdinottomäen rakentamisen kustannukset ovat noin 300 000 euroa. 
Tämän lisäksi hyppyrimäen tuleva käyttö vaatinee alueella myös muita 
maanrakennustöitä ja rakenteiden perusparantamista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Herttoniemen hyppyrimäen puurakenteiden tarkastus_23_2407_2018 
(002)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KYMP Maka
KYMP Rya
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§ 182
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran toivomusponnesta, että selvitettäisiin 
mahdollisuutta saada nuorisoneuvoston jäsenille kummit

HEL 2018-005442 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain tarkoittama nuorten vaikuttaja-
ryhmä Helsingissä. Nuorisoneuvoston vaaleissa ehdolle voivat asettua 
ja äänestää 13–17-vuotiaat helsinkiläiset. Nuorisoneuvostoon valitaan 
20 edustajaa, ja kauden 2019 alusta lähtien 30 edustajaa. Nuorisoneu-
voston kausi on yksi vuosi, ja kauden 2020 alusta kaksi vuotta. Nuori-
soneuvoston toimintaa kaupungissa organisoi nuorisopalvelukokonai-
suus, jossa nuorisoneuvoston toimintaa tukee kaksi nuoriso-ohjaajaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kummivaltuutettumallilla hyvä-
nä keinona edistää nuorisoneuvoston ja päättäjien välistä vuoropuhe-
lua. Kummivaltuutetun tehtävänä olisi käydä nuorisoneuvoston edusta-
jan kanssa keskustelua ajankohtaisista, nuoria koskevista asioista sekä 
kertoa nuorelle vaikuttamisen kanavista, tavoista ja käytännöistä kau-
pungissa. Kummivaltuutettuna toimiminen olisi myös kummivaltuutetuil-
le kanava saada tietoa nuorisoneuvoston tärkeiksi kokemista asioista. 
Kummivaltuutettumallin tulee palvella sekä kummivaltuutettuja että 
nuorisoneuvoston edustajia.

Kummivaltuutettumallista on keskusteltu Helsingin nuorisoneuvoston 
puheenjohtajiston kanssa 20.8.2018. Nuorisoneuvosto pitää kummival-
tuutettumallia erittäin kannatettavana, ja toivoo kummivaltuutettumallin 
käynnistämistä Helsingissä. Nuorisoneuvosto ehdottaa, että kummival-
tuutettumallia kehitettäisiin aluksi yhdessä nuorisoneuvoston ja valtuus-
ton edustajien kanssa, ja että valtuustoryhmille laaditaan ohjeistus 
kummivaltuutettujen valinnasta ja kummivaltuutettuna toimimisesta. 

Kummivaltuutettumallin tulee perustua molemminpuolisesti vapaaeh-
toistuuteen. Kummivaltuutettumalli voisi käytännössä tarkoittaa esimer-
kiksi kummivaltuutetun ja nuorisoneuvostolaisen vapaamuotoisia ta-
paamisia, valtuutettujen vierailuja nuorisoneuvoston kokouksissa sekä 
nuorisoneuvoston edustajien vierailuja valtuuston kokouksissa kummi-
valtuutetun kutsumana. Kukin kummivaltuutettu ja nuorisoneuvoston 
edustaja voisivat sopia yhteistyön käytännöistä ja aikatauluista yhdes-
sä. 
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Nuorisoneuvostossa on vuodesta 2018 lähtien toiminut neljä toimiala-
ryhmää, joihin nuorisoneuvoston edustajat hakeutuvat kiinnostuksensa 
mukaan. Kunkin toimialaryhmän koollekutsumisesta vastaa toimialajoh-
taja. Nuorisoneuvosto pitää suositeltavana, että kullekin nuorisoneu-
voston edustajalle löytyisi kummivaltuutettu siitä lautakunnasta, jonka 
toimialaryhmässä nuorisoneuvoston edustaja vaikuttaa. 

Helsingin nuorisoneuvosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin, 
jossa nuori voi etsiä ja kokeilla itselleen sopivia osallistumisen ja vaikut-
tamisen tapoja ja kanavia. Tämä on ensiarvoisen tärkeää huomioida 
myös kummivaltuutettumallin toiminnassa. Nuorisoneuvosto pitää erit-
täin tärkeänä, että kaikista valtuustopuolueista olisi kummivaltuutetuis-
sa tasapuolinen edustus.

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta on osa Helsingin nuorten vaikutta-
misjärjestelmä Ruutia. Ruudin toimintaperiaatteet ovat vaikuttamisen 
taitojen oppiminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, toisten hyväksi toimi-
nen, alueellisuus ja yhdessä tekeminen sekä osallistumisen monimuo-
toisuus. Näiden toimintaperiaatteiden tulee ohjata myös kummivaltuu-
tettumallin toimintaa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Diarra Fatim, toivomusponsi 5, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.9.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim 
Diarran toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuut-
ta saada Helsinkiin Turun ja Vantaan kaupunkien kaltainen kummival-
tuutettumalli, jossa nuorisoneuvoston jäsenillä on omat kummivaltuute-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018 44 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/12
11.09.2018

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

tut tai jossa nuorisoneuvostolle valitaan tietty määrä kunnanvaltuutettu-
ja, jotta tieto liikkuu paremmin valtuuston ja kunnan nuorten kesken.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Diarra Fatim, toivomusponsi 5, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 183
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten 
Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kunta-
laisaloite.fi -palvelun alustalle

HEL 2018-005431 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorten aloitejärjestelmä on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestel-
mä Ruutia. Kaupunginhallituksen 18.12.2018 tekemän asettamispää-
töksen mukaan nuorten vaikuttamisjärjestelmän toimintaperiaatteet 
ovat osallisuuden ja vaikuttamisen taitojen oppiminen, tasa-arvo ja yh-
denvertaisuus, toisten hyväksi toimiminen, alueellisuus ja yhdessä te-
keminen sekä osallistumisen monimuotoisuus. Ruudin toiminta jäsen-
tyy neljän toimintamuodon kautta joita ovat omaehtoisen toiminnan tu-
keminen, edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehit-
täminen sekä vaikuttamisen tapahtumat.

Nuorten aloitejärjestelmä on yksi nuorten omaehtoisen toiminnan ja 
vaikuttamisen kanavista. Nuorten aloitejärjestelmä otettiin käyttöön 
vuonna 2015, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2015, § 84  kau-
punginvaltuuston työjärjestyksen muutoksen lisäämällä uuden 25 a §:n 
nuorten aloitteiden käsittelystä Helsingin kaupungissa. Tällä muutoksel-
la täydennettiin kesäkuussa 2011 käyttöön otettua nuorten vaikuttamis-
järjestelmä Ruutia. Nuorten aloitteiden käsittelystä on erillinen kaupun-
ginhallituksen ohje. 

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuori voi tehdä 
aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren kanssa. Nuorten aloitteet 
voivat koskea esimerkiksi paikallisia tai koko kaupunkia koskevia asioi-
ta, oman asuinalueen julkisia palveluita tai muita nuorten elämään liitty-
viä aiheita.

Helsingissä nuorten aloite tehdään pääsääntöisesti nuorisopalveluko-
konaisuuden hallinnoimalla vaikuttamisjärjestelmä Ruudin nettisivuilla, 
ruuti.net/aloitteet –alasivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Aloite 
voidaan tehdä myös sähköpostitse tai toimittamalla se kaupungin kir-
jaamoon. Aloitteesta tulee ilmetä sen tekijän nimi, yhteystiedot ja ikä. 
Aloitteen jättäminen ruuti.net/aloitteet -sivulla ei vaadi tunnistautumista. 
Nuorisopalvelukokonaisuus julkaisee nuorten jättämät aloitteet ja niihin 
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saapuneet pormestarin tai apulaispormestarin allekirjoittamat vastauk-
set ruuti.net/aloitteet -sivulla.

Nuorten aloitteiden käsittely poikkeaa hieman muiden kuntalaisaloittei-
den käsittelystä Helsingissä. Kaikki kirjaamoon saapuneet nuorten 
aloitteet viedään nuorisopalvelukokonaisuudesta koosteena tiedoksi 
kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa vuodessa. Aloitekoosteen yhteydes-
sä valtuuston tiedoksi menee myös Helsingin nuorisoneuvoston lau-
sunto aloitteista sekä niihin saapuneiden vastausten laadusta. Kevääs-
tä 2018 saakka nuorisoneuvoston edustajilla on ollut valtuuston ko-
kouksessa täysi läsnäolo- ja puheoikeus silloin kun nuorten aloitteita 
käsitellään. Nuorille tämä oikeus on ollut merkittävä vaikuttamisen ko-
kemus. 

Helsingin nuorten aloiteprosessissa on haluttu panostaa aloitteenteki-
jän henkilökohtaiseen kohtaamiseen sekä huomioida 13–17-vuotiaiden 
erityiset tarpeet sekä demokratiakasvatuksellinen ote. Tämän vuoksi 
järjestelmää vuonna 2015 kehittäessä nähtiin, että osana Ruutia on pe-
rusteltua kehittää nuorille oma aloitteen jättämisen ja seurannan kana-
va jota hallinnoi nuorisopalvelukokonaisuus, joka toimii lähellä nuorten 
arkea. Nuori saa aloitteeseensa tarvittaessa täydennysapua nuoriso-
palvelukokonaisuudesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja edelleen 
nuorisopalvelukokonaisuus suosittelee, että vastauksen valmistelija oli-
si nuoreen yhteydessä henkilökohtaisesti vastausta valmistellessaan.

Kun aloitteen jättämisen sähköinen kanava nuorille on ollut nuorisopal-
velukokonaisuuden ylläpitämä ruuti.net, on myös aloitejärjestelmän ke-
hittämisen omistajuus ollut kaupungilla. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta näkee järkevänä valita nuorten aloitteen jättämiseen tulevaisuu-
dessakin sellaisen digitaalinen kanava, jossa nuorten aloitteet on mah-
dollista käsitellä Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin mu-
kaisesti nuorten aloitteina.

Perusperiaatteeltaan ruuti.net -aloitekanava ja kuntalaisaloite.fi ovat sa-
manlaisia. Kuntalaisaloite.fi:ssä on käytössä vahva tunnistautuminen, 
jota tulee käyttää, mikäli haluaa viedä aloitteensa kunnalliseen kansa-
näänestykseen. Vahva tunnistautuminen myös helpottaa aloitteiden 
seurantaa ja hallintaa palvelussa. 13–17-vuotiaalle vahvan tunnistautu-
misen käyttäminen voi olla este aloitteen jättämiselle, sillä harvalla nuo-
rella on käytössään pankkitunnukset, varmennekortti tai mobiilivarmen-
nepalvelu. 

Vaihtoehtoisena kirjautumismuotona kuntalaisaloite.fi -kanavassa on 
sähköpostikirjautuminen. Tätä kirjautumismuotoa käytettäessä ongel-
maksi muodostuisi nuorten aloitteiden poimiminen aloitteiden joukosta. 
Kuntalaisaloite.fi -kanavaan jätetyt aloitteet tulevat automatisoidusti tie-
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doksi kirjaamoon, joka diarisoi ne. Sähköpostikirjautumisen kautta jäte-
tyssä aloitteessa ei näy aloitteen jättäjän ikää. Nuorten aloitekanavan 
siirtäminen kuntalaisaloite.fi-palveluun vaatisi siis lisäselvityksiä kirjaa-
mokäytäntöjen, kaupungin palautealustan sekä Ahjo-käytäntöjen osal-
ta, mikäli kuntalaisaloite.fi-palveluun siirtymisen jälkeenkin haluttaisiin 
nuorten aloitteille Helsingissä säilyttää oma käsittelyprosessinsa. 

Siirrettäessä nuorten aloitekanava kuntalaisaloite.fi:hin tulisi suunnitel-
tavaksi myös uudesta nuorten aloitekanavasta tiedottaminen ja kana-
van markkinointi niin nuorille kuin heidän parissaan työskenteleville ai-
kuisille. Nuorten aloitejärjestelmä ja siihen liittyvä ruuti.net/aloitteet -si-
vu on ollut käytössä vasta vuodesta 2015, ja tietoisuus kanavasta on 
kasvanut pikkuhiljaa. On tärkeää, että nuorten aloitejärjestelmällä on 
hyvä tunnettuus myös nuorten kanssa työskentelevien aikuisten, eten-
kin opettajien ja nuorisotyöntekijöiden keskuudessa. Opettajat ja nuori-
sotyöntekijät voivat nuorten parissa työskennellessään rohkaista ja tu-
kea nuoria jättämään ideoistaan aloitteita. Kynnys aloitteen jättämiseen 
on haluttu pitää matalana, ja ruuti.net/aloitteet -kanava on suunniteltu 
tästä näkökulmasta.

Nuorten aloitejärjestelmään tulee ruuti.net/aloitteet -kanavan kautta 
vuosittain aloitteita, jotka soveltuisivat asian luonteen vuoksi paremmin 
esimerkiksi palautekanavaan, tai jotka ovat selkeästi sellaista omaeh-
toista toimintaa ja toimenpide-ehdotuksia, jotka voisivat saada nuorten 
projektiavustusta tai jotka kannattaisi tulevaisuudessa ohjata osallistu-
van budjetoinnin prosessiin. Nuorisopalvelukokonaisuudessa tarkastel-
laan parhaillaan, kuinka nuorten aloitteen jättämisen digitaalinen kana-
va suunniteltaisiin sellaiseksi, että aloitteet, palautteet ja projektiavustu-
sasiat ohjautuisivat tehokkaammin oikeisiin kanaviin. Vastaavanlainen 
uudelleenohjaus olisi kuntalaisaloite.fi -palvelua nuorten aloitekanava-
na käyttäessä vaikea toteuttaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että nuorten aloitteen jättämi-
sen kanava on syytä säilyttää sellaisella alustalla joka ei edellytä nuo-
relta vahvaa tunnistautumista ja joka mahdollistaa 13–17-vuotiaiden 
nuorten aloitteiden käsittelyn kaupunginhallituksen linjauksen mukai-
sesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Pennanen Petrus, toivomusponsi 1, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lau-
suntoa 28.9.2018 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus 
Pennasen toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään nuorten 
Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kuntalais-
aloite.fi -palvelun alustalle. 

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi 1, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 184
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta koskien nuorten 
Ruuti-aloitteisiin vastaamisesta

HEL 2018-005436 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Holopaisen toivomusponnessa esitetään että, kaupunki sel-
vittää mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman pian 
ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nuorten aloitteisiin vas-
taamista tulee ja voidaan nopeuttaa. Vastaamisen nopeuttaminen edel-
lyttää saapuneiden aloitteiden ja aloitteisiin vastaamisen entistä tar-
kempaa seurantaa asianhallintajärjestelmässä sekä vastausten valmis-
telijoiden entistä parempaa perehdyttämistä tähän tehtävään. Nämä 
toimenpiteet ovat toteutettavissa ilman merkittäviä kuluja tai muutoksia 
nuorten aloitteisiin vastaamisen työnjaossa. 

Nuorten aloitejärjestelmä on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestel-
mä Ruutia. Ruudin toiminta jäsentyy neljän toimintamuodon kautta joita 
ovat omaehtoisen toiminnan tukeminen, edustuksellinen toiminta, osal-
listuva budjetointi ja yhteiskehittäminen sekä vaikuttamisen tapahtumat. 
Nuorten aloitejärjestelmä on yksi nuorten omaehtoisen toiminnan ja 
vaikuttamisen kanavista. 

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuori voi tehdä 
aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren kanssa. 

Helsingissä nuorten aloite tehdään pääsääntöisesti nuorisopalveluko-
konaisuuden hallinnoimalla vaikuttamisjärjestelmä Ruudin nettisivuilla 
olevalla sähköisellä lomakkeella. Kaikkiin nuorten aloitteisiin vastataan 
pormestarin tai apulaispormestarin toimesta ja kooste nuorten aloitteis-
ta viedään tiedoksi kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa vuodessa. 

Nuorten aloitteilla ja niiden käsittelyllä on demokratiakasvatuksellinen 
rooli. Nuori saa aloitteeseensa tarvittaessa täydennysapua nuorisopal-
velukokonaisuudesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myös suositte-
lee, että vastauksen valmistelija olisi nuoreen yhteydessä henkilökoh-
taisesti vastausta valmistellessaan.

Esittelijä
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nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi 4, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.9.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Ho-
lopaisen toivomusponnesta koskien nuorten aloitteisiin vastaamista 
mahdollisimman pian.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi 4, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 
183 ja 184 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 179 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018 54 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

11.09.2018

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Borgarsdottir Sandelin Heimo Laaksonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.09.2018.


