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Kokousaika 02.10.2018 16:15 - 18:06

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja

poistui 17:11, poissa: 189 - 191 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Holopainen, Mari
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Harkimo, Joel varajäsen

saapui 17:12, poissa: 185 - 188 §
Meros, Päivi varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Kairimo, Katri aluepäällikkö
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö

saapui 17:15, poissa: 185 - 188 §
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Merisalo, Tiina museonjohtaja

saapui 17:19, läsnä: 191 §
Simpanen, Johanna johtava laskenta-asiantuntija

saapui 17:19, läsnä: 191 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
185-191 §

Esittelijät
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Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
185-187 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
188 §

Katri Kairimo aluepäällikkö
189-190 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
191 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
185-191 §
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§ Asia

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

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

187 Asia/3 Helsingin Tarmo ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan päätökseen 
26.6.2018, § 31

188 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mai Kivelän ym. valtuustoaloitteeseen retkeilyreittien mer-
kintöjen parantamiseksi

189 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta selvittää Fallkul-
lan heppatallien tilanteen parantamismahdollisuuksia

190 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta latauspisteistä 
Laajasalon ostoskeskukseen

191 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu-
periaatteet
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§ 185
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jussi Chydenius 
ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja Otto 
Meri.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Elina Moision sijasta Jussi Chydeniuksen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elina Moisio ja 
Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Mari Holopainen ja Otto 
Meri.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 186
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

18.9.2018, 44 §
Aukioloajat, Kirjasto 10, sulkeminen 30.9.2018

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

10.9.2018, 15 §
Salassa pidettävä

10.9.2018, 16 §
Salassa pidettävä

12.9.2018, 17 §
Salassa pidettävä

Taidemuseon johtaja

5.9.2018, 60 §
Taideteoslaina, Taidemuseo, Maison Louis Carre, Ranska

5.9.2018, 61 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Didrichsenin taidemuseolle

5.9.2018, 62 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Serlachius-museoille

5.9.2018, 63 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Villa Gyllenbergille

7.9.2018, 64 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Taidehallille

17.9.2018, 65 §
Taidemuseon prosenttitaiderahahanke, Myllypuron monipuolinen pal-
velukeskus, tilauspäätös
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17.9.2018, 66 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Yliskylän päiväkoti, valmistumis-
päätös

19.9.2018, 67 §
Taidehankinta, taiteilija Azar Saiyarin teoksia, Galleria Huuto

19.9.2018, 68 §
Taidehankinta, taiteilija Minna Suoniemen teoksia, Galleria Huuto

Yleiset kulttuuripalvelu, kumppanuuspäällikkö

18.9.2018, 8 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 6. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

15.5.2018, 18 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien veneen talvisäilytystarvikkeita Puo-
tilan talvisäilytysalueella

13.9.2018, 30 §
Avainpanteista luopuminen liikuntapalvelukokonaisuudessa

24.9.2018, 31 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Herttoniemenrannas-
sa

Liikuntapaikkapäällikkö

12.9.2018, 51 §
Maanhaltijan suostumus ilotulitusnäytöksen järjestämiseen Vuosaaren 
liikuntapuiston alueella tivoli Sariolan tapahtuman yhteydessä 
15.9.2018

13.9.2018, 52 §
Eläintarhan urheilukentän yhteydessä olevan kahviotilan vuokraus Hel-
singin Kisa-Veikot ry:lle

19.9.2018, 53 §
Yrjönkadun uimahallin kahviotilan vuokraaminen Klion H Oy:lle

20.9.2018, 54 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön kisahallista Plar Electro Finland 
Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö
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12.9.2018, 18 §
Tapahtuma-avustuksien 2018 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

13.9.2018, 37 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraus Puotilan venesatamasta Puotilan 
Venekerho ry:lle

13.9.2018, 38 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaren venesatamasta Hakanie-
men Venekerho ry:lle

13.9.2018, 39 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Suomen Moottoriveneklu-
bi ry:lle

13.9.2018, 40 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Meriveneilijät 
ry:lle

13.9.2018, 41 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Moottorivene-
kerho ry:lle

18.9.2018, 42 §
Lyhytaikainen vuokrasopimus maa-alueesta Selboat Oy:n kanssa Koi-
vusaaren venesatama-alueelta

18.9.2018, 43 §
Maa-alueen vuokraus Koivusaaren venesatamasta Nyländska 
Jaktklubben rf:lle

18.9.2018, 44 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaresta kanoottien säilytykseen He-
vossaaren Hampparit ry:lle

18.9.2018, 45 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraus Vaskilahden ja Koivusaaren vene-
sataman alueelta Vaskilahden Venekerho ry:lle

18.9.2018, 46 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraus Koivusaaresta Koivusaaren Pursi-
seura ry:lle

18.9.2018, 47 §
Kiinteistön lyhytaikainen vuokraus Koivusaaresta Koivusaaren Pursi-
seura ry:lle
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Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

5.9.2018, 56 §
Nuorten toimintaryhmän Behind the scenes projektiavustushakemus

5.9.2018, 57 §
Vuoden 2017 toiminta-avustusten takaisinperintäpäätös

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 187
Helsingin Tarmo ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan päätökseen 
26.6.2018, § 31

HEL 2018-001341 T 02 02 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Helsingin Tarmo ry:n oi-
kaisuvaatimuksen toimialajohtajan tekemään päätökseen 26.6.2018, § 
31 ideakilpailu harrastamisen ja liikkumisen edistämiseksi.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.7.2018

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

Helsingin Tarmo ry hakee 2.7.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella 
oikaisua toimialajohtajan 26.6.2018, § 31 päätökseen, jossa valittiin 
harrastamisen ja liikkumisen edistämiseksi ideakilpailusta jatkoon 
päässeet hankkeet. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös ei 
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huomioi YK:n vammaisten oikeuksien julistusta ja sen velvoitetta tarjota 
vammaisille ohjattua liikuntaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hylkäyspäätöksen saaneen hank-
keen edistävän liikuntaa vammaisille lapsille, joille liikuntapalveluiden 
tarjontaa ei ole.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaiselle on lähetetty 28.6.2018 pöytäkirjanote kirjeitse 
oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettä-
misestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Helsingin Tarmo ry osallistui ideahakuun harrastamisen ja liikkumisen 
edistämiseksi. Hakemuksessa todetaan, että Helsingin Tarmo ry:hyn 
on perustettu vammaisurheilujaosto ja toimintaa vammaisille lapsille 
halutaan kehittää liikunnanohjaajan, vammaishoitajan tai muun henki-
lön avulla, joka pitää yhteyttä, järjestää kuljetuksia ja osallistuu valmen-
nukseen sekä avustustehtäviin liikuntarajoitteisten lasten yleisurheilu-
harrastuksen edistämiseksi. Vammaisten mahdollisuus osallistua mata-
lalla kynnyksellä mukaan toisi uusia ryhmiä liikunnan pariin.

Helsingin Tarmo ry:n vammaisille lapsille suunnatun hankkeen hyödylli-
syyttä ja tarpeellisuutta ei päätöstä tehtäessä ole haluttu kiistää. Jokai-
sen hankeidean kohdalla arvioitiin kuitenkin ennalta päätettyjen ja jul-
kisten arviointiperusteiden pohjalta, miten hyvin kukin hankeidea täytti 
asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät ra-
jalliset resurssit ja muut hankehakuun osallistuneet hankkeet.

Tässä ideahaussa tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät uu-
denlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla liikkumista ja arkiaktiivi-
suutta kaikenikäisille erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumi-
sesta terveytensä kannalta eniten tai/sekä edistävät lasten ja nuorten 
matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja hankkeissa tavoitetaan niitä 
lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta.

Hankeideoita arvioitaessa katsottiin eduksi, että niissä sovelletaan 
muissa suomalaisissa kaupungeissa tai kansainvälisesti hyviksi todet-
tuja malleja, toteutetaan rohkeita uusia kokeiluja tai tavoitetaan uusia 
kohderyhmiä. Lautakunnan hyväksymien ohjeistuksien mukaan idea-
haulla ei tueta järjestöjen perustoimintaa. Haulla etsitään pääasiassa 
suuria kolmivuotisia yhteishankkeita.

Ideahakuun osallistui määräaikaan mennessä yhteensä 96 hanketta, 
joita arvioitiin kriteerien mukaisesti.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset harrastamisen ja liikkumi-
sen edistämiseksi ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 29 avustuksen 
myöntämisen periaatteista päättäessään delegoida toimialajohtajalle 
päätösvallan ideahaussa jatkoon valittavista hankkeista. Päätös jat-
koon pääsevistä hankkeista tehtiin 26.6.2018, § 31.

Liikuntapalvelut on tukenut Helsingin Tarmo ry:n toimintaa avustuksin 
vuonna 2018. Seuralle myönnettiin 12 771 euroa toiminta-avustusta se-
kä 42 208 euroa tilankäyttöavustusta vuodelle 2018.

Liikuntapalvelut järjestää vuosittain liikuntatoimintaa erityislasten ryh-
mille. Lisäksi liikuntapalvelut tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja -
yhdistysten kanssa. Tällä järjestelyllä pyritään turvaamaan asiantunte-
va toiminta erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.7.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.06.2018 
§ 31
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 29
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§ 188
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mai Kivelän ym. valtuustoaloitteeseen retkeilyreittien 
merkintöjen parantamiseksi

HEL 2018-004199 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Mai Kivelän aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki 
selvittää retkeilyreittien parempaa merkitsemistä ja suunnittelee uuden 
merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Reitti voisi esi-
merkiksi lähteä Vuosaaresta, jolloin se voisi yhdistää Sipoonkorven 
kansallispuiston metromaisemaan sekä merelle ja saaristoon.

Vuosaaren ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä ei ole rakennettuja 
ulkoilureittejä. Vuosaaren asuinalueen ja kansallispuiston välissä on yk-
sityisessä maanomistuksessa olevia maa-alueita. Merkityn reitin suun-
nittelu vaatii laajamittaista yhteistyötä Metsähallituksen, kaupunkiympä-
ristön toimialan sekä liikuntapalveluiden kesken.

Läntisessä Sipoossa sijaitseva Sipoonkorpi on Metsähallituksen ylläpi-
tämä kansallispuisto, jonne johtaa sen lähialueilta ja reunoilta useita 
opastettuja reittejä eri suunnista. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat kah-
den reitin lähtöpisteet Källängenissä ja Byabäckenissa, joissa on myös 
pysäköintialueet kansallispuiston kävijöille. Nämä molemmat lähtöpis-
teet sijaitsevat Vantaan kaupungin alueella Länsitien varressa. Alueen 
keskiosassa Bakunkärrin lähtöpiste sijaitsee Helsingin alueella Knuter-
sintien varressa. Kansallispuiston eteläosan reitti lähtee Vantaan So-
tungista, jossa myös on pysäköintialue Flatbergetissä Tasakalliontien 
alussa.

Helsingin alueella sijaitsee Knutersin lähtöpiste, noin kilometrin päässä 
Landbon asuinalueesta. Itäkeskuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 
93(K) pääsee lähelle tämän reitin lähtöpaikkaa. Alueella on myös vie-
railijoiden käyttöön tarkoitettu pysäköintialue.

Tällä hetkellä Vuosaaren metroasemalta pystyy jalkaisin kulkemaan Si-
poonkorven kansallispuiston Knutersista lähtevän reitin lähtöpaikkaan 
kevyen liikenteen väyliä, ulkoiluteitä sekä lyhyen matkan soratietä pit-
kin, jolloin kävelymatkaa kertyy noin 12 kilometriä. Tällä reitillä aloit-
teessa esitetty pääsy luontoon ei kuitenkaan suoraan toteudu, koska 
suurimman osan matkasta reitti kulkee vanhan Porvoon tien varressa 
kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.
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Vaihtoehtoisena mahdollisuutena olisi ohjata reitti kulkemaan Musta-
vuoren kautta olemassa olevia ulkoiluteitä pitkin ulkoilupalveluiden hal-
linnoimalle Talosaaren ulkoilualueelle. Tällä erilaisten metsä- ja luon-
toalueiden läpi kulkevalla reitillä matkaa Vuosaaren metroasemalta Ta-
losaareen kertyy reilut 8 kilometriä. Talosaaren alueelta ei kuitenkaan 
tällä hetkellä ole olemassa kulkureittiä Sipoonkorven alueelle, eikä sitä 
ole mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla välissä olevien useiden 
yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden takia. 

Pitkän metsä- ja muiden luontoalueiden, sekä useiden eri maanomista-
jien maa-alueiden läpi kulkevan, reitin toteuttaminen vaatii huolellista 
suunnittelua ja kaikkien eri osapuolien kanssa käytäviä neuvotteluja. 
Sipoonkorven kansallispuiston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavalla 
Metsähallituksella on omat kehittämissuunnitelmansa kansallispuiston 
reittien ja sisääntulosuuntien reittien kehittämisestä. Opastetun ja 
maastoon merkityn kulkureitin johtaminen yksityisessä omistuksessa 
olevien maa-alueiden läpi vaatii, että jokaisen maanomistajan kansa tu-
lee tehdä sopimus oikeudesta ohjata reitti kulkemaan heidän maa-
alueidensa läpi. Myös kaikista reitin vaatimista rakenteista ja niiden 
kunnossapidosta sekä opasteista on sovittava tarkasti jokaisen maano-
mistajan kanssa erikseen.

Aiempien vastaavien reittien, kuten reitin 2000, joka kulkee Helsingin 
Keskuspuistosta Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella 
Luukin kautta Nuuksioon, kohdalla suunnittelu, neuvottelut, sopimuk-
sien teko ja reitin toteuttaminen vei paljon aikaa sekä vaati resursseja. 
Useilta maanomistajilta on myös tullut negatiivista palautetta reitistä ja 
sen käytöstä, eivätkä kaikki maanomistajat enää ole halukkaita siihen, 
että yleinen, opastettu reitti johdetaan heidän alueidensa läpi. Näin ol-
len tällaisen hankkeen toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa ja re-
sursseja niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Lautakunta suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja kannattaa retkeily-
reittien selvittämistä.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä viidennen esityksen 
kokouksen neljäntenä asiana.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:
"Lautakunta suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja kannattaa retkeily-
reittien selvittämistä."

Kannattaja: Mari Holopainen
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Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivelä Mai Aloite Kvsto 11042018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Mai Kivelän aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki 
selvittää retkeilyreittien parempaa merkitsemistä ja suunnittelee uuden 
merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Reitti voisi esi-
merkiksi lähteä Vuosaaresta, jolloin se voisi yhdistää Sipoonkorven 
kansallispuiston metromaisemaan sekä merelle ja saaristoon.

Vuosaaren ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä ei ole rakennettuja 
ulkoilureittejä. Vuosaaren asuinalueen ja kansallispuiston välissä on yk-
sityisessä maanomistuksessa olevia maa-alueita. Merkityn reitin suun-
nittelu vaatii laajamittaista yhteistyötä Metsähallituksen, kaupunkiympä-
ristön toimialan sekä liikuntapalveluiden kesken.

Läntisessä Sipoossa sijaitseva Sipoonkorpi on Metsähallituksen ylläpi-
tämä kansallispuisto, jonne johtaa sen lähialueilta ja reunoilta useita 
opastettuja reittejä eri suunnista. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat kah-
den reitin lähtöpisteet Källängenissä ja Byabäckenissa, joissa on myös 
pysäköintialueet kansallispuiston kävijöille. Nämä molemmat lähtöpis-
teet sijaitsevat Vantaan kaupungin alueella Länsitien varressa. Alueen 
keskiosassa Bakunkärrin lähtöpiste sijaitsee Helsingin alueella Knuter-
sintien varressa. Kansallispuiston eteläosan reitti lähtee Vantaan So-
tungista, jossa myös on pysäköintialue Flatbergetissä Tasakalliontien 
alussa.

Helsingin alueella sijaitsee Knutersin lähtöpiste, noin kilometrin päässä 
Landbon asuinalueesta. Itäkeskuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 
93(K) pääsee lähelle tämän reitin lähtöpaikkaa. Alueella on myös vie-
railijoiden käyttöön tarkoitettu pysäköintialue.
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Tällä hetkellä Vuosaaren metroasemalta pystyy jalkaisin kulkemaan Si-
poonkorven kansallispuiston Knutersista lähtevän reitin lähtöpaikkaan 
kevyen liikenteen väyliä, ulkoiluteitä sekä lyhyen matkan soratietä pit-
kin, jolloin kävelymatkaa kertyy noin 12 kilometriä. Tällä reitillä aloit-
teessa esitetty pääsy luontoon ei kuitenkaan suoraan toteudu, koska 
suurimman osan matkasta reitti kulkee vanhan Porvoon tien varressa 
kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.

Vaihtoehtoisena mahdollisuutena olisi ohjata reitti kulkemaan Musta-
vuoren kautta olemassa olevia ulkoiluteitä pitkin ulkoilupalveluiden hal-
linnoimalle Talosaaren ulkoilualueelle. Tällä erilaisten metsä- ja luon-
toalueiden läpi kulkevalla reitillä matkaa Vuosaaren metroasemalta Ta-
losaareen kertyy reilut 8 kilometriä. Talosaaren alueelta ei kuitenkaan 
tällä hetkellä ole olemassa kulkureittiä Sipoonkorven alueelle, eikä sitä 
ole mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla välissä olevien useiden 
yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden takia. 

Pitkän metsä- ja muiden luontoalueiden, sekä useiden eri maanomista-
jien maa-alueiden läpi kulkevan, reitin toteuttaminen vaatii huolellista 
suunnittelua ja kaikkien eri osapuolien kanssa käytäviä neuvotteluja. 
Sipoonkorven kansallispuiston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavalla 
Metsähallituksella on omat kehittämissuunnitelmansa kansallispuiston 
reittien ja sisääntulosuuntien reittien kehittämisestä. Opastetun ja 
maastoon merkityn kulkureitin johtaminen yksityisessä omistuksessa 
olevien maa-alueiden läpi vaatii, että jokaisen maanomistajan kansa tu-
lee tehdä sopimus oikeudesta ohjata reitti kulkemaan heidän maa-
alueidensa läpi. Myös kaikista reitin vaatimista rakenteista ja niiden 
kunnossapidosta sekä opasteista on sovittava tarkasti jokaisen maano-
mistajan kanssa erikseen.

Aiempien vastaavien reittien, kuten reitin 2000, joka kulkee Helsingin 
Keskuspuistosta Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella 
Luukin kautta Nuuksioon, kohdalla suunnittelu, neuvottelut, sopimuk-
sien teko ja reitin toteuttaminen vei paljon aikaa sekä vaati resursseja. 
Useilta maanomistajilta on myös tullut negatiivista palautetta reitistä ja 
sen käytöstä, eivätkä kaikki maanomistajat enää ole halukkaita siihen, 
että yleinen, opastettu reitti johdetaan heidän alueidensa läpi. Näin ol-
len tällaisen hankkeen toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa ja re-
sursseja niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.10.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Mai Kivelän se-
kä 16:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, jossa 
Helsingin kaupunkia pyydetään selvittämään parannusta retkeilyreittien 
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merkitsemiseen ja konkreettisena toimenpiteenä suunnittelemaan uu-
den merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Aloite ko-
konaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivelä Mai Aloite Kvsto 11042018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 189
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta selvittää Fall-
kullan heppatallien tilanteen parantamismahdollisuuksia

HEL 2018-005439 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Asko-Seljavaara ehdottaa, että kaupunki selvittää mahdolli-
suutta parantaa Fallkullan hevostallien tilannetta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Fallkullan nykyisten he-
vostallien kehittäminen ja nuorten mahdollisuuksien parantaminen he-
vostoimintaan on perusteltua ja toteaa, etteivät nykyiset hevostoimin-
nan tilat palvele nuorten toimintaa riittävästi. Lautakuntaa näkee kuiten-
kin, että toiminnan kehittäminen edellyttäisi kaupungilta pitempiaikaista 
sitoutumista lisäresursointiin, josta esitetään kustannusarvio myöhem-
min tässä lausunnossa.

Fallkullan hevostoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi on parhail-
laan menossa selvitystyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Selvi-
tystyö koskee Fallkullan yhteydessä, muussa käytössä olevan tilan, 
vuokraus- ja kunnostusmahdollisuuksia hevostalliksi. Tila on tällä het-
kellä vuokrattu yksityiselle yritykselle.

Eläinten hoitotoiminta on Fallkullassa erittäin suosittua ja toiminta nuo-
rille vetovoimaista. Vuonna 2017 toiminnassa kertyi 17 435 nuorten 
käyntikertaa ja toiminnassa oli mukana 707 eri nuorta. 

Fallkullan hevostoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta, sosiaalista 
kasvua ja hyvinvointia. Toiminta mahdollistaa hevostoimintaan osallis-
tumisen myös niille nuorille, joilla ei ole mahdollisuuksia harrastaa rat-
sastusta tai hevosten hoitamista yksityisillä talleilla. Toiminta pohjautuu 
vertaisoppimiseen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen muiden 
nuorten, ohjaajien ja eläinten kanssa. Toiminnassa nuoret oppivat vas-
tuuta, lisäävät taitojaan ja saavat luontokokemuksia. Ratsastuksen si-
jaan toiminnassa painotetaan hevosmiestaitojen oppimista. 

Tällä hetkellä Fallkullassa on neljä hevosta, jotka ovat sijoitettuna kah-
teen erilliseen talliin. Tallit ovat vanhaan saunarakennukseen ja autotal-
liin tehtyjä kooltaan pieniä talleja. Hevosten karsinat talleissa ovat pie-
net, joten hevosten hoitaminen tehdään ulkona säästä riippamatta. Kar-
sinoihin ei voi turvallisuussyistä päästää nuoria. Hevosille tehdään 
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myös säännöllisesti toimenpiteitä, kuten kengitystä ja lääkärintarkastuk-
sia, joita ei karsinoissa mahdu tekemään. 

Nykyisissä tiloissa ei ole juoksevaa vettä eikä tilaa hevostarvikkeiden 
säilytykseen. Vettä hevosten juottamiseksi ja painavia tarvikkeita kulje-
tetaan toisesta tilasta maitokärryillä. Talvella reitit ovat hankalia kulkea. 

Nyt kaavailtu lisätila antaisi paremmat mahdollisuudet ympärivuotiseen 
ja turvallisempaan toimintaan yhden katon alla sekä parantaisi ergono-
miaa.  Hevosten sijaitseminen yhdessä tilassa sujuvoittaisi myös he-
vosten hoitoa ja siten helpottaisi henkilöstötilannetta. Vanhat tilat olisi-
vat tarpeen muun muassa sairaiden eläinten hoitotilana ja varastotila-
na. 

Kaavaillun uuden tilan kunnostaminen nuorten hevostoiminnalle sovel-
tuvaksi edellyttäisi tilan muuttamista talvilämpimäksi (puolilämmin tila) 
sekä vesipisteen rakentamista. Koska kävijämäärät ovat suuria, olisi 
tarpeellista saada tiloihin myös WC.

Nykykuntoisen tilan (varastotila) kaupungin sisäinen vuosivuokra on 17 
622 euroa. Vuokrakustannukset nousevat aina kunnostustarpeiden mu-
kaisesti. Jos tila muutetaan kokoontumistilaksi esimerkiksi 500 000 eu-
ron investoinnilla (kuntoluokka 100 %), vuokra noin kaksinkertaistuisi. 
Tällä hetkellä selvitetään, kuinka paljon tilan muuttaminen talliksi mak-
saisi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tämän suuntainen kehit-
täminen edellyttäisi nuorten hevostallitoimintaan kaavaillun tilan nykyi-
sen vuokrasopimuksen irtisanomista yksityisen yrittäjän kanssa sekä 
pitkäaikaista sitoumusta tilan vuokraamiseen kaupungin omaan käyt-
töön

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen 
kokouksen viidentenä asiana.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096

laura.paunonen(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 6, 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 19.10.2018 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Asko-
Seljavaran toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään Fallkullan 
heppatallien parantamismahdollisuuksia. Toivomusponsi on liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096

laura.paunonen(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 6, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta latauspisteis-
tä Laajasalon ostoskeskukseen

HEL 2017-013311 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Laajasalon alue ja entisen ostoskeskuksen ympäristö on muuttumassa 
uuden asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen myötä. Muutoksen ta-
voitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva uusi kes-
kus, jossa on laadukkaita ajanviettopaikkoja ja palveluja alueen asuk-
kaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille. 

Laajasalon uusi ostoskeskus avataan 22.11.2018 osoitteessa Yliskylän 
puistokatu 4, 00840 Helsinki. Ostoskeskukseen tulee vuokrattavaa lii-
ketilaa yli 8 400 neliömetriä ja sinne sijoittuu isoja päivittäistavaraliikkei-
tä, pieniä erikoiskaupan toimijoita sekä yksityisiä ja julkisia palveluja. 
Kaupungin tarjoamista palveluista ostoskeskukseen sijoittuvat Laajasa-
lon kirjasto ja nuorisotila, yhteensä 944,5 neliömetriä.

Kauppakeskukseen sijoittuvat kaupungin hallinnoimat tilat ovat raken-
nuksessa helposti saavutettavissa. Kirjasto ja myös omatoimikäyttöön 
tarkoitettu monitoimitila ovat rakennuksen toisessa kerroksessa ja si-
säänkäynti näihin tiloihin tapahtuu suoraan pääaulasta. Nuorisotila on 
ensimmäisessä kerroksessa pohjoisen sisäänkäynnin tuntumassa. Kir-
jaston ja nuorisopalvelun tilat muodostavat yhdessä monipuolisen ko-
konaisuuden, ja ne tarjoavat spontaanin tiloihin pistäytymisen lisäksi 
myös mahdollisuuden erilaisten toiminnallisten ryhmien säännölliselle 
kokoontumiselle. 

On tärkeää, että myös mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen on 
osa kirjaston ja nuorisotoimen tiloissa tarjottua normaalia palvelua. La-
tauspisteiden tarve ja riittävyys on otettu Laajasalon uuteen ostoskes-
kukseen sijoittuvien kaupungin hallinnoimien tilojen sähkö- ja tilasuun-
nittelussa huomioon. Sekä kirjastossa että ympäristötoimintaan profiloi-
tuvassa nuorisotilassa on mahdollisuus ladata asiakkaiden omia mobii-
lilaitteita. Nuorisotilaan on tavallisten pistorasioiden lisäksi tulossa 
myös matkapuhelimille tarkoitettu lukittava latauskaappi, jossa puheli-
mensa voi ladata helposti ja turvallisesti.

Käsittely
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä seitsemännen esityk-
sen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 1, Kvsto 29.11.2017 asia 7

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 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
toivomusponnesta latauspisteistä Laajasalon ostoskeskukseen. Toivo-
musponsi on liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 1, Kvsto 29.11.2017 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 191
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitte-
luperiaatteet

HEL 2018-008810 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti: 

 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.

 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 
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Lautakunta päätti 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.

 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.
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Lautakunta päätti 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. 

Lautakunta päätti 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 päätti esineiden ja tavaroiden lainaamisen ja vuokraamisen 
hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019 seuraavaa

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

Lautakunta päätti tilojen ja maa-alueiden vuokraamisen hinnoitteluperi-
aatteista vuodelle 2019 seuraavaa:

 Määritellään hinnastoon perushinnat kaikille toimialan ulosvuokrat-
taville tiloille. Hintaan voivat vaikuttaa markkinatilanne, tuotantokus-
tannukset 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 vuokraaminen vääristää kilpailua tai kun 
käyttötarkoitus on yksityinen, kaupallinen tai tilassa tai maa-alueella 
järjestettävästä tapahtumasta peritään kannatus-/omakustannushin-
taa korkeampi hinta, voi hinnoittelu olla markkinaperusteinen.

 Esitystoimintaan tarkoitetusta tiloista voidaan jatkossakin periä tila-
vuokraa.

 Liikuntatiloista voidaan jatkossakin periä tilavuokraa.
 Vuonna 2019 noudatetaan liikuntapalvelukokonaisuuden ulosvuok-

rauksessa liikuntalautakunnan tekemää päätöstä 22.1.2015 , § 4 
(Liikuntaviraston ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden 
vuokraehdot ja periaatteet HEL 2014-014535).   

Lautakunta päätti tuotemyynnin hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019 
seuraavaa:

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

 Hinnoittelurakenteena voidaan käyttää määräalennuksia ja dynaa-
mista hinnoittelua.

Lautakunta päätti lupien ja hallinnollisten maksujen hinnoitteluperiaat-
teista seuraavaa:

 Yhtenäistetään hinnastoon hallinnollisia maksuja ja lupamaksuja lä-
pi toimialan.

 Toimialalla lisätään käyttäytymisen ohjaamista tukevia maksuja.

Lautakunta päätti toimialan yhtenäisestä asiakasryhmittelystä seuraa-
vaa:  

 Henkilöasiakkaat 
o Aikuiset (peritään normaalihinta; ei alennuksiin oikeutetut 

asiakkaat)
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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 

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä neljännen esityksen 
kokouksen seitsemäntenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat johtava laskenta-asiantuntija Johanna 
Simpanen ja museonjohtaja Tiina Merisalo.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Sivu 4/12; kohta (6)

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

- Määritellään hinnastoon perushinnat kaikille toimialan ulosvuokratta-
ville tiloille. Hintaan voivat vaikuttaa (lis.) markkinatilanne, tuotantokus-
tannukset sekä esim. tilojen varustelu…
- Yhtenäistetään toimialan hinnastoon…. Kun (lis.) vuokraaminen vää-
ristää kilpailua tai kun käyttötarkoitus on (lis.) yksityinen, kaupallinen tai 
tilassa..
- (lis.) Esitystoimintaan tarkoitetusta tiloista voidaan jatkossakin periä ti-
lavuokraa
- (lis.) Liikuntatiloista voidaan jatkossakin periä tilavuokraa

Lisäksi lisätään esittelijän perusteluita tarkentamaan: 

Päätöksen taloudelliset vaikutukset
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Linjauksilla ei odoteta vuonna 2019 olevan mainittavia taloudellisia vai-
kutuksia positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Ensisijainen tarkoitus 
on yhtenäistää hinnoittelua ja saattaa toimialan hinnoittelutavat ja -ra-
kenteet läpinäkyviksi ja vertailukelpoisiksi. Kun hinnoittelumalli ja uudet 
hinnat on otettu käyttöön, on vuoden 2019 aikana tarkoitus kehittää 
myös toimialan tulonkantoa. 

Yksittäisiin hintoihin eri palvelujen välillä tulee muutoksia ja ne näkyvät 
seuraavasti: 

Tuotekategoriassa nro 1 (Asiakaskäynnit, esitykset ja tapahtumat) hin-
noittelun ennakoidaan muuttuvan asiakkaalle aikaisempaa edullisem-
maksi, kun hinnoittelurakenteisiin lisätään määräalennuksia, tuotepa-
ketteja ja tulonhallintaa/dynaamista hinnoittelua sekä verkkomaksami-
sen alennuksia. Tulonkannon näkökulmasta tämän odotetaan kuitenkin 
lisäävän myös kysyntää, jolloin tulonmenetyksiä ei ennakoida. 

Tuotekategoriassa nro 2 (Opastukset ja asiantuntijapalvelut) hinnoitte-
lun uudistaminen tarkoittaa muutoksia HAM taidemuseossa sekä Kau-
punginmuseossa lähinnä hinnan esitystapaan, mutta tarkoituksena on 
toisaalta myös lisätä markkinaehtoisesti hinnoiteltujen opastusten mää-
rää. Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ryhmät säilyvät kui-
tenkin maksuttomina Kaupunginmuseossa. Vuoden 2019 aikana ei ole 
odotettavissa merkittäviä lisätuloja tästä tuotekategoriasta.

Tuotekategoriassa nro 3 (Ohjattu toiminta) ennakoidaan muutoksia lä-
hinnä siinä, että hinnat määritellään tuotantokustannuksiin perustuen, 
mutta jatkossakin subventoidusti. Ensisijaisesti tarkoitus on tehdä näky-
väksi subvention määrä. Mahdollisten hintojen nousujen aikaisempiin 
kurssi-, leiri-, työpaja- tms. maksuihin ennakoidaan olevan erittäin mal-
tillisia, eikä näillä ole olennaisia vaikutuksia asiakasmaksuihin tai toi-
mialan tulonkantoon. 

Tuotekategoriassa nro 4 (Esineiden ja tavaroiden lainaaminen ja vuok-
raaminen) on mahdollisuus asiakasmaksujen nousuun ainoastaan yk-
sittäisten esineiden ja tavaroiden kohdalla. On esimerkiksi havaittu, että 
uimahalleista vuokrattujen pyyhkeiden ja uima-asujen hävikki on verrat-
tain suuri, joten nostamalla hintoja maltillisesti nykyisistä (pyyhe 5 eu-
roa, uimapuku 5 euroa, kylpytakki 7 euroa), voidaan paremmin kustan-
taa toiminnasta aiheutuvia kuluja. Lisäksi on huomattava, että välinei-
den määrä on rajallinen ja vuokrausvolyymit suhteellisen pieniä, joten 
tästä tuotekategoriasta ei myöskään ennakoida olennaisia lisätuottoja 
toimialalle. 

Tuotekategoriassa nro 5 (Tilojen ja maa-alueiden vuokraaminen) ei 
myöskään odoteta olevan merkittäviä korottavia vaikutuksia nykyisten 
järjestöasiakkaiden maksuihin. Tarkoituksena on ennemmin avata ulos-
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vuokrattavien tilojen ja alueiden vuokrien määräytymistä yhdenmukai-
sesti koko toimialalla sekä tehdä subvention osuutta näkyväksi. Liikun-
tatilojen ja esitystilojen käytöstä peritään jatkossakin maksuja, mutta 
näihin ei vuonna 2019 ennakoida muutoksia verrattuna vuoteen 2018. 
Mahdollisia korotuksia tilavuokrahintoihin voi tulla niissä yhteyksissä, 
joissa vuokraustarkoituksena on yksityistilaisuus, taloudellisen voiton 
tavoittelu tai kun tilan tai alueen vuokraaminen vahvasti subventoituna 
vääristäisi kilpailua. 

Tuotekategoriassa 6 (Tuotemyynti), ei ennakoida vaikutuksia vielä 
vuonna 2019, sillä uusia tuotteistuksia ei ole odotettavissa nopealla ai-
kataululla. 

Tuotekategoriassa 7 (Luvat ja hallinnolliset maksut) voivat yksittäiset 
asiakasmaksut nousta jonkin verran. Tarkoituksena on ohjata maksuilla 
asiakaskäyttäytymistä, kuten tehostaa tilojen käyttöä. Myöskään näillä 
korotuksilla ei ennakoida olevat tulonkannon kannalta merkittäviä vai-
kutuksia.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Esitän muutettavaksi (2) kohdan ensimmäistä kohtaa seu-
raavasti: "Kaupunginkirjaston asiakaskäynnit, Falkullan eläintilan, nuori-
sotalojen ja Lasten liikennepuiston asiakaskäynnit ovat maksuttomia."

Otto Meren vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun; Toimiala valmistelee vuosittain ta-
lousarviopäätöksen yhteyteen hinnoitteluperiaatteet, hinnat ja maksut 
lautakunnalle päätettäväksi. Lautakunta päättää varsinaiset hinnat ja 
maksut, eli toimialan tuotteiden ja palveluiden hinnaston. Talousarvio-
vuoden sisällä hinnastoon tehtävät vähäiset muutokset päättää palve-
lun päällikkö.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

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
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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

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.

 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 
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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.

 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.
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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. 

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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 30 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
02.10.2018

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

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-
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  
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 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

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. 
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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 
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 
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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. 

 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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2018 34 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
02.10.2018

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

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 
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.
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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.

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 
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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; 
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 
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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. 
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
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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

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 176
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 185, 186, 188, 189, 190 ja 191 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 187 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Chydenius Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.10.2018.


