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Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika saapui 16:27, poissa: 192§, 193§
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Meros, Päivi varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Korell, Taina yksikön päällikkö

saapui 16:22, poistui 17:05, läsnä: 
194 §

Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
saapui 16:22, poistui 17:05, läsnä: 
194 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
192-202 §

Esittelijät
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Tuula Haavisto kulttuurijohtaja
192-195 §, 198 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
196-197 §

Petteri Huurre liikuntapaikkapäällikkö
199-200 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
201-202 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
192-202 §
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§ Asia

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

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

194 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten 
myöntäminen

195 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaupungin 
jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä

196 Asia/5 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutu-
mista koskeva 3. ennuste

197 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan toimitilojen 1. vaihetta koskevasta hankesuunnitelma

198 Asia/7 Eläintarhan huvilan residenssitoimintaa koskeva käyttöoikeussopimus

199 Asia/8 Maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Tapanilan Urheilutalosäätiö)

200 Asia/9 Maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Lateppo Oy)

201 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hankesuunni-
telmasta

202 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien nuorten läsnä-
olo- ja puheoikeutta lautakuntien kokouksissa
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§ 192
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 Laura Varjokari 
ja Niilo Toivonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Terhi Peltokorpi ja Silja 
Borgarsdóttir Sandelin.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Mika Ebelingin sijasta Silja Borgarsdóttir 
Sandelinin.

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 Laura Varjoka-
ri ja Niilo Toivonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Terhi Peltokorpi ja Mi-
ka Ebeling.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
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

25.9.2018, 45 §
Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman YiA, Key Ac-
tion 1 - Youth Mobility -ohjelmaosiosta

4.10.2018, 46 §
Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman YiA, Key Ac-
tion 1 - Youth Mobility -ohjelmaosiosta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

25.9.2018, 18 §
Salassa pidettävä

1.10.2018, 19 §
Harakan saaren taiteilijan työhuoneen vuokrahyvitys vesivahingon 
vuoksi

Taidemuseon johtaja

24.9.2018, 69 §
Työsuhteessa olevan oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun 
taidemuseossa

24.9.2018, 70 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kalasataman peruskoulu, tilaus-
päätös

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

2.10.2018, 7 §
Paluu Helsingin tulevaisuuteen - AR-sovelluksen hankinta 1878, kau-
punginmuseoon

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö
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25.9.2018, 9 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 7. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

28.9.2018, 55 §
Kioskinpito-oikeuden myöntäminen Tmi Namu ToVi:lle Mustikkamaan 
liikuntapuiston yhteyteen

1.10.2018, 56 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön kisahallista Kristallirouva Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

1.10.2018, 48 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Vuosaarenlahden venesatamasta Leppä-
luodon Venekerho ry:lle

2.10.2018, 49 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 3 vuokraus Yliskylän Venekerho ry:lle

2.10.2018, 50 §
Sipoon Kaunissaaressa olevan mökin nro 12 yläkerran vuokraus Var-
tiokylän Ranta- ja Venekerho ry:lle

2.10.2018, 51 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 12 alakerran vuokraus Kalakerho Vie-
he-Veikot ry:lle

2.10.2018, 52 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 11 vuokraus Hakaniemen Venekerho 
ry:lle

2.10.2018, 53 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 6 vuokraus JHL ry 871:lle

2.10.2018, 54 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 10 vuokraus Roihuvuoren Venekerho 
ry:lle

2.10.2018, 55 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 14 vuokraus Pienperheyhdistys ry:lle

2.10.2018, 56 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 7 vuokraus Laajasalon Kalakerho ry:lle

Liikuntapalvelupäällikkö
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26.9.2018, 19 §
Starttiavustusten 2018 jakaminen yhdistyksille

3.10.2018, 20 §
Tapahtuma-avustuksien 2018 myöntäminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

28.9.2018, 3 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopal-
velukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuotta-
jille

Kulttuurijaosto

25.9.2018, § 20
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

25.9.2018, 21 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 5. jako

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 194
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustus-
ten myöntäminen

HEL 2018-001341 T 02 02 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmistelta-
vaksi

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen 
ja yksikön päällikkö Taina Korell.

Todettiin, että teknisenä korjauksena muutettiin vasemmassa margi-
naalissa sana lausuntoehdotus muotoon päätösehdotus.

Palautusehdotus:
Terhi Peltokorpi: Lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että päätöksessä esitetään jokaisen avustushakemuk-
sen osalta perustelut, miksi avustus esitetään myönnettäväksi tai miksi 
sitä ei esitetä myönnettäväksi.

Kannattaja: Mika Ebeling

Lautakunta hyväksyi Terhi Peltokorven palautusehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Harrastushaku, jatkoon päässeiden hankekuvaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää harrastus/liikkumi-
nen -avustuksia seuraavasti: 

Hakija Hanke Haettu, 
euroa

Esitys, 
euroa

Barreto ry Lähiökoutsi 120 000 100 000
HELride Collective ry Skeittikontti 52 000 40 000
Föreningen för Drama 
och teater, DOT r.f.

Kulturpaletten 85 000 0

Helsingin 4H-yhdistys 
ry

4H-Hubit digikerho 98 000 0

Helsingin Jalkapalloklu-
bi Ry

Klubipallo 180 000* 49 000

Intomieliset ry Break the Fight! 125 000 120 000
Kuntoutussäätiö Liike jatkuu - Tieto tukee 

(LIITO)
146 990 140 000

Luonto-Liiton Uuden-
maan piiri ry

Luontosovellus kännyk-
kään

586 000* 0

Oranssi ry FunNet - harrastusver-
kosto

70 000 40 000

Pro Lapinlahti Mielen-
terveysseura ry

Lapinlahden Löytäjät 180 000 59 000

Pukinmäen taidetalo-
yhdistys ry

Good Move 100 000 0

Pääkaupunkiseudun 
Partiolaiset ry

SATAKOLKYT- 130 km 
puhdasta liikkumisen 
iloa

188 000 80 000

Sirkus Magenta ry Kimallus - Tukea ja 
säihkettä nuorten elä-
mään sirkuksen musii-
kin ja tapahtumatuotan-
non harrastamisesta

108 121 0

Vesaisten Helsingin 
Piiri Ry

Let`s Play CATCH : af-
ter school recreation for 

148 380 0
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children
Wikimedia Suomi ry Helsinki Rephotography 52 000 52 000
Voimauttavan taiteen 
äärellä ry

Starttimylly 150 000 150 000

Yhteensä   830 000

* hakusumma on tarkoitettu kolmelle vuodelle 

Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä vuoden 2018 määrära-
hoista.

Jokaisen hankeidean kohdalla arvioitiin ennalta päätettyjen ja julkisten 
arviointiperusteiden pohjalta, miten hyvin kukin hankeidea täytti asete-
tut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset 
resurssit ja muut hankehakuun osallistuneet hankkeet. Etusijalle haus-
sa nousivat hankkeet, jotka uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyö-
muotojen avulla edistävät liikkumisen lisäämistä ja/tai lasten ja nuorten 
matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Hankeideoita arvioitaessa kat-
sottiin eduksi, että ne toteutetaan uudenlaisten kumppaneiden kanssa, 
hankkeet ovat rohkeita ja että ne tavoittavat uusia kohderyhmiä. Lisäksi 
katsottiin eduksi, että niissä sovelletaan muissa suomalaisissa kaupun-
geissa tai kansainvälisesti hyviksi todettuja malleja. Hankerahoituksella 
ei myöskään tueta yhdistysten perustoimintaa. Haulla etsittiin pääasias-
sa suuria kolmivuotisia yhteishankkeita. 

Lisäksi huomioitiin hankeideoiden realistisuus ja toteuttamiskelpoisuus. 
Eduksi katsottiin myös, että hankkeissa ilmenee tavoiteltavan kohde-
ryhmän oma tekeminen ja osallisuus. Tukea saavat hankkeet täyttivät 
parhaiten edellä mainitut perusteet. Kuudelle hankkeelle ei esitetä tu-
kea, koska ne eivät keskinäisessä vertailussa täyttäneet riittävästi ase-
tettuja ehtoja. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Verkkosovellutusten ja applikaatioiden osalta valmistelun aikana on 
pyydetty näkemyksiä toimialan tietohallintopalvelulta sekä verkkonuori-
sotyön kehittämiskeskuksesta. Lisäksi valmistelun aikana on oltu yhtey-
dessä liikunta- ja nuorisopalveluiden eri alueiden asiantuntijoihin.

Föreningen för Drama och teater, DOT r.f.:n hakemus siirretään käsitel-
täväksi kulttuurin kehittämishanke-avustuksissa.

Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry:n avustus kohdennetaan kaupun-
kiluontokeskuksen perustamiseen yhdessä Lapinlahden kulttuuritoimi 
ry:n kanssa.
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Avustus myönnetään vuoden 2018 määrärahoista käytettäväksi ajalle 
1.11.2018–31.10.2019. Avustuksen käytöstä raportoidaan vuoden 
2019 avustushaun yhteydessä elokuun 16. päivään mennessä erik-
seen lähetettävän raportointimallin pohjalta. Myönnettävä avustus on 
kirjanpidossa eriteltävä omaksi hankkeekseen. Vuoden 2020 avustuk-
set kohdennetaan nyt jatkoon päässeille. Näistä avustuksista pyritään 
päättämään viimeistään syyskuussa 2019. Hankkeille järjestetään yh-
teinen seuranta- ja kehittämistilaisuus 6.5.2019.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 toimialan talousarvion käsittelyn yhteydessä varattiin 
900 000 euron erillinen määräraha kohdennettuun avustushakuun liik-
kumiseen ja harrastuksiin. Uuden avustuksen valmistelusta ovat vas-
tanneet toimialan kumppanuusyksiköt.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan 
13.02.2018, § 29 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkumi-
nen -avustuksen (900 000 euroa) myöntämisen periaatteista. Päätet-
tiin, että avustuksella on tarkoitus toteuttaa Helsingin kaupungin strate-
gian tavoitteita liikkumisen lisäämiseksi ja lasten ja nuorten matalan 
kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseksi uudenlaisten toimintata-
pojen ja yhteistyömuotojen avulla liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimin-
nan yhteishankkeina

Lisäksi päätettiin, että avustusta myönnettäisiin hankkeisiin, jotka edis-
tävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla:

a) liikkumista ja arkiaktiivisuutta kaikenikäisille erityisesti niissä ryhmis-
sä, jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten tai/sekä

b) lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoite-
taan niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta.

Tavoitteena on, että Helsingissä jokaisella lapsella ja nuorella on vähin-
tään yksi harrastus. Näin ehkäistään ylisukupolvista syrjäytymistä sekä 
vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa. Liikkumisen edistämisen ta-
voitteena on erityisesti saada liikkeelle hyvinvointi- ja terveyserojen ka-
ventamisen kannalta keskeiset väestöryhmät,  sekä ne jotka hyötyvät 
liikkumisesta terveytensä kannalta eniten.

Hankkeissa katsottiin eduksi, että niissä sovelletaan muissa suomalai-
sissa tai kansainvälisissä kaupungeissa hyviksi todettuja malleja, toteu-
tetaan rohkeita uusia kokeiluja tai tavoitetaan uusia kohderyhmiä. Rat-
kaisujen tuli perustua tavoiteltavan ihmisryhmän omaan toimintaan ja 
osallisuuteen.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksellä hankehakuun voivat 
osallistua rekisteröidyt yhteisöt kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön sek-
toreilta sekä muut järjestöt ja rekisteröidyt yhteisöt. Hakijoilla sai olla 
kumppaneina myös rekisteröimättömiä yhteisöjä ja toimintaryhmiä. Toi-
mijoista vähintään yhden tuli olla toimialan avustuskriteerien mukainen. 
Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään. Pää-
tettiin, että avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jot-
ka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tuli 
lisäksi olla omarahoitusosuus.

Haku toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäinen hakukierros toteutettiin 
ideakilpailuna, joka oli avoinna maalis-huhtikuussa 2018. Haussa saa-
tiin määräaikaan mennessä yhteensä 98 ideaa. Kaikki määräpäivään 
mennessä lähetetyt ideat julkaistiin Helsingin kaupungin osallistu.hel.fi -
palvelussa, jossa kaupunkilaiset pääsivät kertomaan niistä mielipiteen-
sä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja teki toukokuussa päätökset 
(26.06.2018, § 31) jatkoon päässeistä hankkeista. Jatkoon valittiin suo-
raan 11 hanketta sekä niiden lisäksi viisi hankekokonaisuutta, joihin oli 
yhdistetty yhteensä 11 toimijaa. Ideakilpailun perusteella toiseen vai-
heeseen valittavien hankkeiden kehittämiseen varattiin 70 000 euroa 
hankkeiden jatkokehittämiseen ja palvelumuotoiluprosessiin. Palvelu-
muotoiluprosessin aikana hakijoita tuettiin hankeideoiden edelleen ke-
hittämisessä yhteisen kehittämistyöpajan sekä yksilöllisten valmennus-
kertojen avulla. Hakijoilta edellytettiin prosessin aikana sekä ideoiden 
selkeyttämistä että niiden kokeilemista erilaisten pilottien ja kokeilujen 
avulla. Hankkeita esiteltiin vielä yhteisessä demopäivässä 10.9.2018, 
jossa toteuttajat saivat palautetta hankeideoiden viimeistelyä varten en-
nen lopullisten hakemusten jättämistä. Avustettavien hankkeiden palve-
lumuotoiluprosessi oli toimialalla ensimmäinen laatuaan. Sen myötä 
hakijat saivat hankeideoiden kehittämiseen tärkeitä käytännön taitoja, 
joista on hyötyä myös tulevissa yhteyksissä. Toinen hakukierros päättyi 
16.09.2018.

Haulla etsittiin kolmivuotisia isoja yhteishankkeita, joiden rahoitusta voi-
daan jatkaa erillispäätöksillä vuosina 2019 ja 2020 talousarvion määrä-
rahojen puitteissa. Lisäksi varattiin mahdollisuus avata uusi haku ke-
väällä 2019 ja/tai avustaa kolmivuotisten hankkeiden ohessa myös ly-
hyempikestoisia hankkeita

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustushaku 
keräsi suuren määrän erilaisia kehittämisideoita laajasti helsinkiläisiltä 
ja valtakunnallisilta kulttuurin, nuorisotyön ja liikunnan toimijoilta. Avus-
tushaussa kokeiltiin onnistuneesti uudenlaisia hankekehittämisen ja 
kansalaisosallistumisen muotoja. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
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mialan kumppanuusyksiköt ovat tehneet haun tiimoilta tiivistä yhteistyö-
tä ja tarkentaneet yhteisiä tavoitteitaan. Nyt esiteltävät hankkeet ovat 
pitkälle jatkokehitettyjä. 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostot ovat käsitelleet avustuksia 
4.10.2018 ja antaneet hankkeista lausuntonsa.

Liikuntajaosto pyysi lausunnossaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa 
kiinnittämään huomiota Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n hankkeen 
toimijoiden osalta poliittisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen kaikkien 
puolueiden nuorisojärjestöjen suhteen.

Kulttuurijaosto puolestaan toivoo lausunnossaan, että tulevaisuudessa 
hakuprosessi hiotaan sellaiseksi, että haettavat budjetit ovat realistisia 
ja lähempänä esittelijän lopullista esitystä. Lisäksi tulevaisuuden varalle 
suositetaan, että Satakolkyt- hankkeiden kaltaisissa monen toimijan ko-
konaisuuksissa kiinnitetään parempi huomio yhteistyön organisoinnille, 
varojen hyödylliselle käytölle sekä tulosten saavuttamiselle ja raportoin-
nille.

Hakemukset liitteineen ovat lautakunnan varsinaisten ja varajäsenten 
nähtävillä lautakunnan kokouspaikassa 16.10.2018 klo 15.45 alkaen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Harrastushaku, jatkoon päässeiden hankekuvaukset

Oheismateriaali

1 4H-Hubit digikerho_Helsingin 4H-yhdistys ry_arviointipohja
2 Break the Fight_Intomieliset ry_arviointipohja
3 FunNet-harrastusverkosto_Oranssi ry_arviointipohja
4 Good Move_Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry_arviointipohja
5 Helsinki Rephotography_Wikimedia Suomi ry_arviointipohja
6 Kimallus_Sirkus Magenta ry ja Rock Cirkus ry_arviointipohja
7 Klubipallo_Helsingin Jalkapalloklubi ry_arviointipohja
8 Kulturpaletten_Föreningen för Drama och teater DOT rf_arviointipohja
9 Lapinlahden Löytäjät_Pro Lapinlahti ry ja Lapinlahden kulttuuritoimi 

ry_arviointipohja
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10 Let´s Play CATCH_Vesaisten Helsingin piiri ry_arviointipohja
11 Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO). Yhteishanke erityisen tuen tarpeessa 

olevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi_arviointipohja
12 Luontosovellus kännykkään_Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry_arviointi-

pohja
13 Lähiökoutsi_Barreto Helsinki ry_arviointipohja
14 Satakolkyt_Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry_arviointipohja
15 Skeittikontti_Concrete Jam ja Helride Collevtive ry_arviointipohja
16 Starttimylly_Voimauttavan taiteen äärellä ry_arviointipohja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 04.10.2018 § 23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 04.10.2018 § 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 04.10.2018 § 19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 187

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 29

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.06.2018 
§ 31
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§ 195
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaupungin 
jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä

HEL 2018-007171 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitteessa esitettyä 
selvitystä eri järjestöjen ja yhdistysten jäsenyyksien merkityksen kau-
pungin toiminnan kannalta tarpeellisena ja ajankohtaisena. Kaupungin 
organisaatiouudistuksen jälkeinen aika on hyvä ajankohta tarkastella 
jäsenyyksiä, niiden tämän hetkistä merkitystä kaupungille ja mahdolli-
sia päällekkäisyyksiä jäsenyyksissä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
on uusien jäsenyyksien osalta noudatettu vuoden 2018 talousarvion 
noudattamisohjeita, jonka mukaan mikäli hallintokunta ehdottaa liitty-
mistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hal-
lintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua josta-
kin jäsenyydestä.

Lautakunta toteaa samalla, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on 
erittäin tarpeellista ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä se-
kä luoda myös uusia verkostoja ja niiden kautta benchmarkata toimin-
tamalleja. Erityisesti kulttuuripalvelukokonaisuudessa jäsenyydet eri yh-
distyksissä ja järjestöissä ovat usein sekä verkostoitumisen kannalta 
että myös kustannuksiltaan tehokas tapa toimia. Kaikki toimialan jäse-
nyydet järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan jäsenyydet:

Kaupunginkirjasto

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

Kirjastoalan merkittävin kansainvälinen järjestö, jonka tarkoitus on ja-
kaa tietoa ja osaamista sekä verkottaa alan toimijoita. Järjestö toimii 
vuotuisen maailmankongressin sekä asiantuntijajaostojen kautta, joissa 
molemmissa Helsingin kaupunginkirjastolla on aktiivinen rooli. Kaupun-
ginkirjastolla on edustaja metropolikaupunkien ja kestävän kehityksen 
jaostoissa. Helsinki tunnetaan kansainvälisesti edelläkävijänä, mitä roo-
lia keskustakirjasto Oodin avautuminen entisestään vahvistaa. IFLAn 
maailmankongressi pidettiin Helsingissä 2012 (n. 4 100 osallistujaa). 
IFLAn Metropolitan Libraries -jaoston kokous järjestetään Helsingissä 
2019. Jäsenmaksu on 595 euroa vuodessa.
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RFIDlab Finland ry

Kaupunginkirjastossa käyttöönotettu RFID-teknologia on osa kaupun-
gin digitalisaation toteuttamista. RFIDLab Finland ry on neutraali, voit-
toa tavoittelematon yhdistys, joka edistää Suomessa toimivien organi-
saatioiden tehokkuutta tunnistusteknologian avulla. Yhdistyksen kautta 
kaupunki tavoittaa myös alalla toimivat kansainväliset yritykset, jotka 
tuottavat ja kehittävät RFID tekniikkaa eri prosesseihin. Yhdistyksen jä-
senmaksu on 1 575 euroa (alv. 0 %), ja se oikeuttaa yhdistyksen järjes-
tämään edulliseen koulutukseen ja jopa maksuttomaan konsultointiin. 
Myös muut kaupungin toimijat voivat hyödyntää samaa jäsenyyttä.

International Association of Music Libraries (IAML)

Musiikkikirjastotoimijoiden kansainvälinen järjestö, jonka jäsenyys mah-
dollistaa musiikkiin erikoistuneiden kirjastoasiantuntijoiden ammatillisen 
verkottumisen, tietojen vaihdon, oppimisen ja kokemusten jakamisen. 
Kaupunginorkesteri on järjestön välillinen jäsen Suomen Musiikkikirjas-
toyhdistyksen kautta. Jäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.

HAM - Helsingin kaupungin taidemuseo

ICOM, International Council of Museums

ICOM on kansainvälinen museoneuvosto, joka on perustettu 1946 aja-
maan museoalaan liittyviä asioita. Järjestö on epäkaupallinen, hallituk-
sista riippumaton ja UNESCOn alainen. Siihen kuuluu 17 000 jäsentä 
lähes 150 valtiosta. Kansainväliset komiteat ovat olennainen osa 
ICOM: in toimintaa. Helsingin kaupungin taidemuseo tulee esittämään 
myös liittymistä järjestöjäsenenä yhteen komiteaan: CIMAM:iin (Inter-
national Committee for Museums and Collections of Modern Art). ICO-
Min jäsenyys on tärkeä kansainvälisten verkostojen ylläpitämisen kan-
nalta. Järjestetyt seminaarit ovat merkittäviä ammatillisen koulutuksen 
kannalta. Jäsenmaksu vuodessa on 747 euroa. Edut sisältävät mm. 
kolme jäsenkorttia museon nimellä; mahdollisuuden liittyä äänestäväksi 
jäseneksi yhteen kansainväliseen komiteaan; ICOM News-lehden; se-
kä asiantuntijapalveluita (on-line keskustelufoorumi, Unesco-Icom Mu-
seum Information Centre). 

Engage International

Järjestö on museopedagogian järjestö. Sen tehtävänä on edistää kuva-
taiteen fyysistä ja henkistä saavutettavuutta sekä edistää alan hyviä 
käytäntöjä. Järjestö järjestää konferensseja ja seminaareja. Taidemu-
seon yleisötyön yksikkö edistää hyviä käytäntöjä aluetaidemuseotoi-
minnan yhtenä painopisteenä. Jäsenmaksu vuodessa on £ 209 (noin 
250 euroa). Edut sisältävät viisi jäsenkorttia taidemuseon nimeämille 
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työntekijöille. Nämä nimetyt museoalan ammattilaiset saavat mm. osal-
listua järjestön koulutustilaisuuksiin sekä alennuksia konferenssimak-
suista.

Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Museoalan keskusjärjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa mu-
seoiden etuja ja edustaa niitä alan yhteisissä kysymyksissä.  Taidemu-
seolla on kaupunginmuseon kanssa yhteensä kolme edustajaa vuosi-
kokouksessa. Jäsenmaksu vuodessa on 2 000 euroa.  (ks. myös kohta 
kaupunginmuseo)      

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry

Taidemuseon johtokunta päätti (12.4.2016, § 41) esittää kaupunginhal-
litukselle, että se päättäisi liittymisestä Sponsorointi & Tapahtumamark-
kinointi ry:n jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 2 000 euroa (alv 0 
%). Koska markkinointi- ja viestintätoiminnot ovat siirtyneet toimialalle, 
taidemuseo tulee esittämään, että taidemuseo luopuu Sponsorointi- ja 
tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä. 

Sen sijaan taidemuseo tulee esittämään liittymistä International Bien-
nial Associationin jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 200 euroa. 
Jäsenyyden perusteena on Helsinki Biennaali 2020. International Bien-
nial Associationin jäsenyys vahvistaa verkostoja eri biennaalien ja tai-
teen eri ammattilaisten kesken. 

HAMin jäsenyydet eri järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia, 
mutta toiminnan, tiedon välittymisen ja verkostojen  ylläpitämisen kan-
nalta hyödyllisiä ja jopa välttämättömiä

Yleiset kulttuuripalvelut

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Helsinki on kaupunginhallituksen 27.4.2015 tekemällä päätöksellä Suo-
men lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsen. Liitto on perustettu 
toukokuussa 2015 valtakunnalliseksi lastenkulttuurikeskusten yhteis-
työjärjestöksi. Sitä edelsi yli kymmenen vuotta järjestäytymättömänä 
verkostona toiminut Lastenkulttuurikeskusten verkosto, joka alkuvuosi-
na tunnettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Taika-
lamppu-verkostona. 

On ehdottoman tärkeää, että Annantalo Helsingin kaupungin lastenkult-
tuurikeskuksena kuuluu valtakunnalliseen verkostoon. Verkoston tar-
koituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kult-
tuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä ke-
hitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista 
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Suomessa sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Lisäksi yhdistyk-
sen tarkoituksena on mahdollistaa ja koordinoida valtakunnallista ja 
kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lasten-
kulttuuritoiminnan kehittämiseksi.

Liiton kautta Helsinki ja erityisesti Annantalo on mukana valtakunnalli-
sessa lastenkulttuurityössä. Liiton jäsenmaksu on 370 euroa vuodessa 
ja summa maksetaan Annantalon toimintabudjetista.

Artistic International Association small size (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Helsinki on ollut vuodesta 2008 jäsenenä Artistic International Associa-
tion small size -yhdistyksessä, joka toimii verkostona nimellä Small size 
network.  Verkosto tukee pienille lapsille suunnattua taidetoimintaa ja 
puolustaa kaikkein pienimpien yhtäläistä oikeutta taiteeseen ja kulttuu-
riin. Verkoston jäsenet ovat pääosin esittävän taiteen alalta. 

Annantalo liittyi yhdistykseen samalla kun se osallistui yhdentoista 
muun lastenkulttuuritoimijan kanssa Eu:n kulttuuriohjelman hakuun. 
Hanke hyväksyttiin ja viiden vuoden ajan kehitettiin Eu-rahoituksen tur-
vin toimintamalleja, joilla perheen pienimmät pääsevät taiteen äärelle.

Luova Eurooppa-ohjelma jatkoi Small size toiminnan tukemista 2014–
2018 sekä 2019–2023. Annantalo ei ole enää mukana Eu-hankkeessa 
partnerina, vaan on toiminut suomalaisjäsenen, tanssiteatteri Auracon 
yhteistyökumppanina ja täten päässyt osallistumaan myös Eu:n tuke-
man projektiin toimintaan.

Eu-projektien innoittamana on syntynyt kasvava kansainvälinen verkos-
to, johon kuuluu tällä hetkellä 70 jäsentä 28 maasta neljästä maano-
sasta. Näyttävin yhteistyömuoto on kolmipäiväinen Small size days -
festivaali, joka järjestetään kaikissa jäsenmaissa samaan aikaan. Small 
size -toiminta on Annantalon tärkeää perhetoimintaa, johon saamme 
ideoita kansainvälisiltä kollegoilta.

Annantalo on kansainvälisen verkoston aktiivinen jäsen ja vuodesta 
2016 Annantalon tuottaja Katariina Metsälampi on verkoston puheen-
johtaja. Yhdistyksen jäsenmaksu on 100 euroa ja se maksetaan An-
nantalon toimintabudjetista.

European Network of Cultural Centres, ENCC

Yleisten kulttuuripalveluiden aluetalot ovat kaupunginhallituksen pää-
töksellä ENCC:n jäseniä. Aiempi Malmitalon johtaja Irmeli Niemi kuuluu 
verkoston perustajajäseniin. ENCC tarjoaa ainutlaatuisen kanavan seu-
rata eurooppalaista kulttuurikeskustoimintaa, mahdollisuuden tutustua 
vallitseviin trendeihin ja osallistua kulttuurialan eurooppalaiseen kes-
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kusteluun. Helsinki on toiminut useiden ENCC:n yleiskokousten 
(Shortcut Europe) ja projektitapahtumien Project Fair) kokouspaikkana. 
Malmitalon johtaja Antti Manninen on toiminut  2005–2016 ENCC:n hal-
lituksen jäsenenä. Muun muassa Operaatio Pulssin syntyyn ja kehitty-
miseen ENCC-yhteydellä on ollut suuri merkitys. Vuotuinen jäsenmak-
su on 500 euroa.

Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry

Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry on elokuvateatteritoimialaa har-
joittavien yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ammatinharjoittajien yhdis-
tys. Sillä on 186 jäsenteatteria, yhteensä 300 salia. Malmitalon alaisuu-
dessa toimii elokuvateatteri Kino Helios, jonka asema paikallisena elo-
kuvateatterina on vahva. Elokuvaesityksiä Malmitalossa on vuosittain 
yli 200. Jäsenmaksu on 245 euroa vuodessa.

Jäsenyys alan ainoassa kotimaisessa yhdistyksessä tuottaa lisäarvoa 
Malmitalolle ja on perusteltua, sillä Suomen elokuvateatteriliitto toimii 
julkista elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen 
ammatillisena järjestönä ja valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sekä hei-
dän oikeuksiaan. 

International Cities of Refuge Network (ICORN) (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Helsinki liittyi International Cities of Refuge Network (ICORN) -verkos-
ton jäseneksi keväällä 2018. Järjestö toimii verkostomaisesti ja sen jä-
senkaupungit sitoutuvat tietyin ehdoin tarjoamaan suojapaikkaa vaino-
tuille toimittajille, kirjailijoille ja taiteilijoille. Jäsenyys perustuu vapaaeh-
toisuuteen. ICORN-jäsenenä kaupunki toimii osana laajempaa kansain-
välistä verkostoa yhteistyössä muiden turvaresidenssikaupunkien kans-
sa. Jäsenyyden myötä Helsinki saa käyttöönsä järjestön asiantunte-
muksen ja palvelut vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan 
liittyvissä hakuprosesseissa ja valinnoissa sekä tukea toiminnalle. Jä-
senyyden kautta kaupunki myös osaltaan viestii edistävänsä sananva-
pautta ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista. Jäsenmaksu on 2 
000 euroa vuodessa.

Kaupunginmuseo

Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Museoalan keskeinen järjestö, jossa jäseninä ammatillisesti hoidettujen 
museoiden ylläpitäjät. Jäsenyys erittäin tärkeä. Museoiden edunvalvon-
taa, koulutusta ja viestintää. Etuina mm. jäsenmuseoiden henkilöstölle 
mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin, joita ei muualta saa. Mahdol-
lisuus vaikuttaa lausuntojen kautta lainsäädäntövalmisteluun. Museoi-
den näkyvyys liiton eri kanavissa tärkeää. Valitsee Vuoden museon ja 
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jakaa muitakin palkintoja, joihin jäsenmuseot voivat osallistua. Museon-
johtaja toiminut eri vaiheissa ja parhaillaan liiton hallituksen varapu-
heenjohtajana, joten kyse on myös vaikuttajapaikasta Helsingille ja 
edunvalvonnasta. Jäsenyys on jaettu HAMin ja kaupunginmuseon 
kanssa eli vuosikokousedustajat (3 ääntä) valittu vuorotteluperiaatteella 
2-1 edustajaa kummastakin museosta. HKM maksoi jäsenmaksun vuo-
sikausia, nyt parin vuoden ajan maksajana ollut HAM. Jäsenmaksu 
vuodessa on 2 000 euroa

Suomen Kotiseutuliitto ry – Finlands Hembygdsförbund rf (jäsenenä Helsingin kau-
punki)

Museoliiton tavoin kansallinen keskusjärjestö, jossa yhdistysten lisäksi 
suomalaiset kaupungit ja kunnat jäseninä. Helsingillä yksi ääni vuosiko-
kouksessa. Omaan kotiseutuun ja lähiympäristöön liittyvän kansalais-
toiminnan ja -vaikuttamisen foorumi, jossa osallisuus yhä enemmän 
keskiössä. Koordinoi  erilaisia hankkeita kuten Euroopan kulttuuriperin-
tövuotta Suomessa, vastaa ei ammatillisten paikallismuseoiden kehittä-
mishankkeesta ja muista kulttuuriympäristöön liittyvistä kansalaishank-
keista. Tärkeä foorumi, johon tulee kuulua. Jäsenmaksu on 800 euroa 
vuodessa.

Art Noveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto

Barcelona lähtöinen Euroopan art nouveau -kaupunkien verkosto, jul-
kaisee hienoa aviisia, jossa Helsingin hienolle jugendarkkitehtuurille 
mahdollisuus saada eurooppalaista näkyvyyttä. Jäsenyys on maksu-
ton.

Kaupunginorkesteri

Major Orchestra Librarians Association, MOLA

Major Orchestra Librarians Association (MOLA) on vuonna 1983 perus-
tettu orkesterin kirjastoyhdistys. MOLA: n tehtävänä on helpottaa esittä-
vien taiteiden kirjastojen ammattilasten välistä viestintää, kouluttaa ja 
auttaa heitä tarjoamaan palveluitaan järjestöilleen, tarjoamaan tukea ja 
resursseja esittäville taiteille sekä työskentelemään julkaisijoiden kans-
sa ylläpitääkseen korkeat standardit musiikki esityksissä käytettävissä 
materiaaleissa. MOLA on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon yhdis-
tys, jolla on jäsenyyksiä maailmanlaajuisesti lähes 270; mukaan lukien 
sinfoniaorkestereita, oopperoita- ja baletteja, oppilaitoksia, musiikkifes-
tivaaleja, ammattilaisyhtyeitä sekä muita ensemblejä. Yksi jäsenorkes-
tereista järjestää aina vuosittaisen konferenssin, jossa on esityksiä, työ-
pajoja, pyöreän pöydän keskusteluja, verkottumismahdollisuuksia ja lu-
kuisia muita arvokkaita resursseja. 
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Jäsenyys on välttämätön kaupunginorkesterin tuotannollisen toiminnan 
kannalta esim. nuottilainojen saamiseksi muilta orkestereilta. Järjestö 
kehittää myös orkesterien nuotistojen toimintamenetelmiä, järjestää 
näistä kursseja, seminaareja ja koulutuksia. Jäsenmaksu vuodessa on 
noin 205 euroa (250 USD)

Nordisk Orkesterblibliotek Union, NOBU

Nordisk Orkesterbiblioteks Union (NOBU) on ammattimaisten pohjois-
maisten orkesterien ja musiikkiteatterilaitosten sekä musiikkikorkeakou-
lujen ja konservatorioiden musiikki- ja nuottikirjastojen yhdistys. NO-
BUn pääasiallinen tarkoitus on: edistää pohjoismaisten orkesterikirjas-
tojen välistä yhteyttä, painottaa kirjastojen yhteisiä vaatimuksia ja toi-
veita julkaisijoille ja muille toimielimille, antaa kehityskohteille ja koulu-
tuskysymyksille vauhtia, lisätä tietoisuutta pohjoismaisesta ohjelmistos-
ta sekä vaalia pohjoismaista kulttuuri-identiteettiä - ei vähiten suhtees-
sa muihin EU-maihin.

Jäsenyys on välttämätön kaupunginorkesterin tuotannollisen toiminnan 
kannalta esim. nuottilainojen saamiseksi muilta orkestereilta. Järjestö 
kehittää myös orkesterien nuotistojen toimintamenetelmiä, järjestää 
näistä kursseja, seminaareja ja koulutuksia. Jäsenmaksu vuodessa on 
noin 77 euroa (700 NOK).

Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja 
kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia. 
Yhdistys perustettiin jo vuonna 1965, ja siitä lähtien se on aktiivisesti 
taistellut tilaa orkesterimusiikille. Yhdistys pyrkii pitämään huolen siitä, 
että suomalaiset orkesterit tulisivat toimeen mahdollisimman hyvin: että 
niiden rahoituspohja on riittävä, että niiden toiminta on tunnettua, että 
ne ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Yhdistyksen kautta keskittä-
mällä yksi taho keskitetysti hallitsee ammattitaidolla koko orkesteriken-
tän. Suomen sinfoniaorkesterit ry järjestää myös koulutustilaisuuksia 
orkestereiden intendenteille, muulle hallintohenkilökunnalle sekä luotta-
mushenkilöille, jonka lisäksi pidetään laajat valtakunnalliset orkesteri-
päivät. 

Välttämätön yhteistyöelin mm. orkesterin näkemysten välittämiseksi 
valtionosuusjärjestelmän kehityshankkeissa. Jäsenyys on äärimmäisen 
hyödyllinen orkesterin henkilöstön koulutustarpeen kannalta: järjestää 
kursseja on ja seminaareja ajankohtaisista aiheista. Kaikki Suomen sin-
foniaorkesterit sekä muutama muu orkesteri ovat jäseninä, joten on 
myös yhteistyön kannalta merkittävä yhteisö. Viime vuosien kuluessa 
yhdistys kehittänyt toimintaa myös työehtosopimustoiminnan asiantun-
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tijajärjestönä ja orkesterilla on merkittäviä etuja valvottavana tässä toi-
minnassa. Jäsenmaksu vuodessa on 4 900 euroa.

Suomen Musiikkikirjastoyhdistys

Vuonna 1979 perustettu Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry on aatteel-
linen järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten musiikkikirjasto-
jen toimintaa ja niiden tarjoamia palveluja.  Musiikkikirjastoyhdistys toi-
mii kansainvälisen musiikkikirjastojen ja -arkistojen liiton International 
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres 
(IAML/AIBM/IVBM) kansallisena osastona Suomessa. Jäsenmaksu 
vuodessa on 80 euroa.

IAMA International Artist Managers' Association

The International Artist Managers' Association (IAMA) on ainoa maail-
manlaajuinen yhdistys klassisen musiikin taiteellisille johtajille ja kon-
serttijärjestäjille. Yhdistys on perustettu vuonna Britanniassa aluksi 
kansallisena järjestönä Britanniassa 1954. Vuonna 1996 - laajan kan-
sainvälisen jäsenlistansa johdosta - sen muutti asemansa virallisesti 
kansainväliseksi yhdistykseksi, jonka jäsenyys on avoin kaikille musii-
kin ammattimaisille järjestäjätahoille tai muuten klassisen musiikin pa-
rissa työskenteleville.

Kaupunginorkesteri on IAMA:n affiliate member. Tämä kevyempi kump-
panuusjäsenyys mahdollistaa sen, että orkesteri saa edustuksen ko-
kouksiin ja tapaamisiin, joissa on tarjolla toiminnalle ehdottoman tärkei-
tä kontakteja ja tietoa. Jäsenmaksu vuodessa on 399 euroa. 

Liikuntapalvelut, Kiinteistötekniikkatiimi

Sähkölaitteiden kunnossapito ry

Helsingin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä yhdis-
tyksen jäseneksi vuoden 2001 alusta päätoimipisteenä. Kaupungin 
muut virastot ja laitokset, joilla on sähköteknisiä yksiköitä ovat voineet 
liittyä yhdistykseen lisätoimipisteinä. Yhdistyksen kautta saadaan am-
mattikoulutuksia puoleen hintaan. Jäsenmaksu vuodessa on 190 eu-
roa.

Nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry

Yhdistys on voimakkaasti kasvava ja siihen kuuluu paljon verkostoitu-
misen kannalta oleellisia jäseniä. Jäsenyyttä on markkinoinnillisesti jär-
kevää jatkaa ja se on ollut tarpeellinen. Lisäksi yhdistys järjestää kor-
keatasoisia alan koulutustilaisuuksia ja verkostotapaamisia. Jäsenyys 
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on aina voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja viimeksi tammikuussa 
on sovittu, että jäsenyyttä jatketaan. Vuotuinen jäsenmaksu on 1 000 
euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että päällekkäisiä jäsenyyk-
siä (mm. Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry) olisi hyvä tarkastel-
la toimiala- ja kaupunkitasoisesti sekä selvittää olisiko tarkoituksenmu-
kaisempaa jos Helsingin kaupunki olisi mukana yhdellä kattavalla jäse-
nyydellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle 
(11.9.2018, § 175), että Helsingin kaupunki liittyisi World Cities Culture 
Forum -verkoston jäseneksi.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on luovuttu viime aikoina tai ol-
taneen luopumassa seuraavista jäsenyyksistä: ProCom Viestinnän am-
mattilaiset, The European Museum Forum, Suomen Numismaattinen 
Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland, Kiipeilyurheilijat ry, Eu-
ropean Association on Communication Directors, The European Mu-
seum Forum, International Association of Museums of History, Bienna-
le des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkosto 
(BJCEM) ja Informal European Theatre Meeting (IETM) ja International 
Network for Contemporary Performing Arts (IETM).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee toimittamaan kaupunginkanslial-
le erillisen päivitetyn listauksen aktiivisista jäsenyyksistä eri yhdistyksis-
sä ja järjestöissä. 

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2018-007171_aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.10.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta tai vaihtoehtoisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ja 16:n 
muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Helsinki sel-
vittää sen eri järjestöjen jäsenyyksien merkityksen kaupungin toiminnan 
kannalta.  Selvityksessä huomioidaan erityisesti kaupungin saama hyö-
ty kustakin järjestöstä ja onko järjestön jäsenyys lakisääteinen vai va-
paaehtoisuuteen pohjautuva. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatuksen ja koulu-
tuksen, kaupunkiympäristön sekä sosiaali- ja terveystoimialoilta, pelas-
tuslaitokselta, rakentamispalveluliikelaitokselta, liikennelaitos -liikelai-
tokselta ja työterveysliikelaitokselta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2018-007171_aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 196
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteu-
tumista koskeva 3. ennuste

HEL 2018-003799 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion kolmannen toteutumisennus-
teen tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3 ennustetietolomake
2 Ennuste 3 sitovat tavoitteet
3 Ennuste 3 käyttötalous
4 Ennuste 3 laitosavustukset
5 Ennuste 3_investoinnit
6 Ennuste 3 erillismäärärahat (1 30 01)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen ja liikelaitosten 
on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokun-
tansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupungin-
kansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätet-
ty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 15.2.2018 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien 
vuoden 2018 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät eu-
romääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstio-
suudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 23 (50)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
16.10.2018

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

1. ennuste 11.4.2018 (sisäiset erät 4.4.2018)
2. ennuste 1.8.2018 (sisäiset erät 25.7.2018)
3. ennuste 10.10.2018 (sisäiset erät 3.10.2018)
4. tilinpäätösennuste, ohjeistetaan myöhemmin

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun 
tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksen-
teossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana ole-
massa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Talousarvion to-
teutumisennusteisiin
sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennus-
teessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoittei-
den toteutuminen.

Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalouden (TA-kohta 41001) si-
tovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan 1 312 000 eurolla.

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen ra-
hoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskir-
jastotehtäviin. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutu-
vat kulut kirjastolle. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa 
budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu 
käyttömenobudjetissa, jolloin ainoastaan tuloihin budjetoitu rahoituserä 
rasittaa koko toimialan toimintakatetasoa.

Pirkkolan jäähallin sulkeminen aiheuttaa liikuntapalvelukokonaisuuden 
tilankäyttöavustuksiin 167 000 euron ylityksen. 

Toimialan toimintakatealituksessa on huomioitu kolmen vakinaisen ja 
yhden määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin henkilöstö- 
ja toimintamenojen siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle 1.5.2018 lukien. Määrärahavaikutus vuoden 
2018 osalta on 130 000 euroa. Lisäksi toimintakatealituksessa on huo-
mioitu yksikön päällikön siirto kaupunginkanslian elinkeino-osastolta 
1.11.2018 alkaen. Määrärahavaikutus vuonna 2018 on 20 000 euroa.

Ennusteessa on huomioitu talousarvion käyttötalouden määrärahoihin 
saatu lisäys 450 000 euroa, joka johtuu etsivän nuorisotyön siirrosta 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Kaupunginvaltuusto on hyväk-
synyt siirron 28.2.2018.

1.5.2018 palkankorotuksen ja 1.1.2019 tuottavuuserän sopeutus ai-
heuttaa painetta ennusteeseen. Markkinointiviestintään kohdentuvan 
viestintäresurssin vähennys on kumuloitunut toteutuneeksi toiminnalli-
seksi riskiksi. 
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Kaupunginhallituksen erillismäärärahat

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 myöntää kulttuuri ja vapaa-ajan toi-
mialalle 1,0 milj. euron erillismäärärahan talousarviokohdasta (1 30 01) 
Kaupunginhallituksen käyttövarat, nuorten syrjäytymisen ehkäisemi-
seen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen kulttuuri ja vapaa-ajan
lautakunnan esityksen 16.1.2018 pohjalta seuraavasti:

Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön 
kanssa

   300 000

Ikäihmisten kulttuuripalvelut    200 000
Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy    100 000
FunAction-laajennus    100 000
Liikkumisohjelman alueellinen viestintä    100 000
Pulssi-toiminnan jatko    200 000
Yhteensä 1 000 000

Me-säätiön hanke on viivästynyt toimialasta riippumattomista syistä. 
Yhteistyökumppanina oleva Me- säätiö aloitti hankkeen valmistelun tila-
suunnittelulla ja siinä vaiheessa hanketta valmisteltiin Nuorisopalvelui-
den omilla resursseilla. Hankesuunnitelma on tarkentunut ja projekti-
päällikkö palkataan erillismäärärahalla vuoden 2018 aikana. 

Varsinaisesti hanke lähtee käyntiin vuoden 2019 alussa.  Sen tavoittee-
na on osoittaa ennaltaehkäisevän, lapsiin ja nuoriin keskittyvän hyvin-
vointityön vaikutukset syrjäytymisen ehkäisyssä. Hankkeessa luodaan 
pysyvä rakenne ja yhteistoimintamalli, jonka myötä yhden alueen kaik-
kien 7–18-vuotiaiden asiat saadaan kuntoon. Hanke keskittyy lasten ja 
nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen, lapsille ja nuorille so-
veltuvien kevyiden työmahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseen sekä 
matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Muiden hankkeiden osalta tarkempi raportointi on liitteessä (Liite 6).

Toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on yhdeksäntoista sitovaa toiminnal-
lista tavoitetta. Näistä viidentoista ennustetaan toteutuvan. Neljän sito-
van tavoitteen ennustetaan alittuvan.

Kulttuuripalveluissa yhteisöllisten tapahtumien määrän ennustetaan 
alittuvan Stoan remontin viivästymisen vuoksi. Myös avustusten mää-
rän ennakoidaan laskevan 2018 avustusjärjestelmän uudistuksen vuok-
si lakkautettujen apurahojen johdosta.
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Kirjastopalveluissa käyntien yhteismäärän ennakoidaan alittuvan. Fyy-
siset käynnit näyttävät ylittyvän, mutta verkkokäyntien määrä laskee. 
Mittari ei kuvasta asiakkaiden todellista asiointimuutosta, sillä verkko-
käynnit ovat muuttaneet muotoaan ja niiden mittari ei tavoita tätä muu-
tosta. Myös aukiolotuntien ennakoidaan alittuvan, koska laitoskirjasto-
jen aukioloon on tehty resurssisyistä supistuksia.

Laitosavustukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset (TA-kohta 41002-
41003) sisältävät kulttuurin laitosavustukset (24 331 000 euroa) sekä 
liikunnan laitosavustukset (9 525 000 euroa). Laitosavustusten koko-
naismääräraha on 33 856 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan to-
teutuvan täysimääräisesti.

Investoinnit

Investointeihin (TA-kohta 80504) osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalla on 10 895 000 euroa. Määräraha sisältää 2 400 
000 euron ylitysoikeuden. Investointien ennustetaan toteutuvan täysi-
määräisesti. Lisäksi toimialalla on käytettävissä HAM:in taideostoihin 
kohdistuvaa rahoitusosuutta (Altian yhteistyölahjoitus) vuodelta 2017 
siirtynyttä ylitysoikeutta 23 901 euroa ja uutta vuonna 2018 myönnettyä 
rahoitusosuutta 72 413 euroa.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3 ennustetietolomake
2 Ennuste 3 sitovat tavoitteet
3 Ennuste 3 käyttötalous
4 Ennuste 3 laitosavustukset
5 Ennuste 3_investoinnit
6 Ennuste 3 erillismäärärahat (1 30 01)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 138

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 89
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§ 197
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan toimitilojen 1. vaihetta koskevasta hankesuunnitelma

HEL 2018-010145 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilojen 
ensimmäistä vaihetta koskevasta hankesuunnitelma, joka on päivätty 
1.10.2018.

Aikaisemmat päätökset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan toimistotilojen vuokrausta koskevan ensimmäisen vaiheen tar-
veselvityksen 5.6.2018.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee tarveselvityksen mukaisesti kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan uusia toimitiloja Helsingin Vallilassa, jotka sijaitsevat 
osoitteessa Konepajakuja 1. 

Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
käyttöön Fredriksbergin A-talon 3. kerroksen liiketilat, laajuudeltaan 
1597,5 m². Tiloihin sijoittuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johta-
mis-, asiantuntija-, suunnittelutyössä työskenteleviä henkilöitä, yhteen-
sä n. 100 työntekijää.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke on edennyt tarveselvityksen mukaisessa aikataulussa. Tilojen 
hallinnanluovutus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialle pidettiin 28.9.2018 
ja muutot Fredriksbergin A-talon tiloihin käynnistyivät lokakuun alussa. 
Tilojen kalustamisessa tapahtuneen viivästymisen johdosta uusissa ti-
loissa ei päästä heti alusta lähtien toteuttamaan henkilökuntaa osallis-
taen kehitettyä työympäristökonseptia, mutta hankinnan edetessä tämä 
tilanne tulee korjaantumaan. 

Hietaniemenkatu 9:n tiloista on luovuttu kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ennalta sovituilta osin ja sovitussa aikataulussa helpottaen jat-
kuvassa paineessa olevaa päivähoitotoimintaa sekä myös välillisesti 
Maria 01:nä tunnetun Helsingin kasvuyrityskeskuksen laajentumista. 
Kalevankatu 6 tiloista tullaan luopumaan vuoden 2018 loppuun men-
nessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 28 (50)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
16.10.2018

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

Hankesuunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat tarveselvityksen mu-
kaisessa tasossa. Kustannustaso on ilmoitettu voimassa olevien pää-
tösten mukaisena ja se alentuu vuokrasopimuksessa kuvatusti, mikäli 
valmisteilla olevasta 2. vaiheesta saadaan tarvittavat päätökset tehtyä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on varannut 285 000 euroa kaluste- ja 
laitehankintoihin sekä muuttokustannuksiin.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Karoliina Korhonen, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85509

karoliina.korhonen(a)hel.fi
Mustafa Gürler, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, Fredriksberg 1. vaihe

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa pikaisesti kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalta 1.10.2018 päivätystä Fredriksbergin 1. vai-
heen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on kokonaisuudessaan 
liitteenä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Karoliina Korhonen, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85509

karoliina.korhonen(a)hel.fi
Mustafa Gürler, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma, Fredriksberg 1. vaihe

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

ote



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 30 (50)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
16.10.2018

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

§ 198
Eläintarhan huvilan residenssitoimintaa koskeva käyttöoikeussopi-
mus

HEL 2016-013532 T 10 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti tehdä Eläintarhan taiteilijaresi-
denssitoimintaa koskevan käyttöoikeussopimuksen vuosille 2019–2023 
osoitteessa Eläintarhantie 14 HIAP ry:n kanssa. Lisäksi lautakunta 
päätti valtuuttaa kulttuuripalvelupäällikön allekirjoittamaan käyttöoikeus-
sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia en-
nen allekirjoitusta. Käyttöoikeussopimus on ennakoidulta arvoltaan noin 
300 000 euroa.

Asiaa koskevaan markkinakartoitukseen vastasi kolme toimijaa: HIAP 
ry (Helsinki International Artists Progamme), Cirko - Uuden Sirkuksen 
Keskus ry ja Encanto Music ry. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry:n 
vastaus tuli myöhässä, joten sitä ei otettu käsittelyyn. HIAP ry:n ja 
Encanto Music ry:n vastausten keskinäisessä vertailussa HIAP ry:n eh-
dotus vastasi parhaiten toimintamalliltaan residenssitoiminnalle markki-
nakartoituksessa asetettuja tavoitteita. Vertailukriteereinä olivat kyky 
tuottaa lyhytaikaisia tuotantoresidenssejä, uskottava kokemus alalta, 
organisatorinen ja taloushallinnallinen näyttö residenssivarausten ja tai-
teilijoiden saapumisjärjestelyjen hoitamisesta siten, että palvelun toi-
mintaan liittyvät operatiiviset ja henkilökulut katetaan vuokratuotoilla. Li-
säksi vertailtiin kykyä kehittää residenssitoimintaa koti- ja kansainväli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttöoikeussopimus 2019–2023_ Eläintarhan huvilan residenssitoi-
minta 10.10.2018

2 Ylläpidon vastuunjakotaulukko Eläintarhan huvila 25.9.2018
3 Markkinakartoitus Eläintarhan taiteilijaresidenssin toiminta 19.6.2018
4 HIAP ry_vastaus markkinakartoitukseen 15.8.2018
5 Encanto Music ry_vastaus markkinakartoitukseen 15.8.2018

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, pienhankinnat, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti Eläintarhan huvilan residenssi-
toimintamallin muuttamisesta 8.5.2018, § 102. Päätöksen jälkeen teh-
tiin hankintalain mukainen markkinakartoitus, jossa taiteilijaresidenssis-
tä kiinnostuneita palveluntuottajia pyydettiin esittämään ehdotuksensa 
palvelukonseptiksi. Markkinakartoitukseen vastasi kolme toimijaa, HIAP 
ry, Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry (Cirko)  sekä Encanto Music ry. 
Cirkon vastaus tuli myöhässä, joten sitä ei otettu käsittelyyn. Vertail-
taessa ehdotuksia HIAP:n ehdotus vastasi selkeämmin toimintamallil-
taan residenssitoiminalle asetettuja tavoitteita. Eläintarhan huvilan resi-
denssitoiminnan käyttöoikeussopimukseen ei sovelleta hankintalakia, 
koska  käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo alittaa kansallisen kyn-
nysarvon (Hankintalaki 25 §).

HIAP on vuonna 1998 perustettu taiteilijaresidenssi, jonka tavoitteena 
on edistää taiteen ammattilaisten kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteis-
työmahdollisuuksia. Vuosittain noin 70 taiteen ammattilaista työskente-
lee HIAP:n Suomenlinnan maailmanperintökohteessa ja Kaapeliteh-
taalla sijaitsevissa residenssistudioissa. Residenssit tarjoavat aikaa ja 
tukea luovalle työskentelylle vuorovaikutuksessa paikallisen taideken-
tän kanssa. 

Liitteenä oleva sopimusluonnos on neuvoteltu yhteistyössä HIAP:n 
kanssa. Sopimus antaa HIAP:lle käyttöoikeuden taitelijaresidenssinä 
toimivaan rakennukseen osoitteessa Eläintarhantie 14 ja määrittelee 
taitelijaresidenssiin liittyvän yhteistyön. Sopimuksen 5-vuotiskauden ar-
vo on vuoden 2018 tasossa 299 035 euroa. Sopimuksen mukaan kau-
punki vastaa rakennuksen pääoma- ja ylläpitovuokrasta ja HIAP puo-
lestaan residenssitoimintaan liittyvistä kustannuksista. Rakennun käyt-
töön ja ylläpitoon liittyvät vastuut on määritelty sopimuksen liitteenä ole-
van vastuutaulukon mukaisesti. Rakennukseen liittyvä irtain kalustus 
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on pääasiallisesti kaupungin omistamaa, joka tulee sopimuksen mu-
kaan HIAP:n käyttöön osana sopimusta. Irtainta koskeva inventointi-
luettelo päivitetään osaksi sopimusliitteitä. 

Helsingin kaupungin ja HIAP ry:n tavoitteena on kumppanuussopimuk-
sen avulla turvata Eläintarhan huvilan taiteilijaresidenssin ammattimai-
nen toiminta ja edistää vapaan taidekentän toimijoiden osallisuutta kult-
tuuripalvelujen kehittämiseen Helsingissä. Kumppanuussopimus perus-
tuu strategialähtöiseen johtamiseen ja ohjaukseen, joten sitä tarkiste-
taan vuosittain kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä. Kump-
panuussopimuksessa sitoudutaan pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka 
avulla Eläintarhan huvilan residenssitoimintaa vahvistetaan yhteisten 
tavoitteiden pohjalta.

Residenssin tulevan toimintamallin ydin on seuraava: 

Eläintarhan huvilan oma selkeä identiteetti säilyy ja vahvistuu. Eläintar-
han huvilan residenssitoiminnan fokus on selkeästi määritelty ja palve-
lee erilaista tarkoitusta kuin HIAP:n muu residenssitoiminta. HIAP kes-
kittyy pitkiin (3-11 kk) residensseihin, joissa on mahdollisuus vapaa-
seen taiteelliseen työskentelyyn ilman tuotantotavoitetta. Eläintarhan 
huvilan fokus on lyhyissä (1-8 viikkoa) tuotantoresidensseissä. Tuotan-
toresidensseissä taiteilijat saapuvat Helsinkiin toteuttamaan jonkun tie-
tyn teoksen/esityksen, tai osallistumaan johonkin tiettyyn tapahtumaan. 
Eläintarhan huvila ei ole HIAP:n nykyisen ohjelmatoiminnan jatke, vaan 
oma itsenäinen kokonaisuutensa.

Eläintarhan huvilan tuotantoresidenssien varauksissa priorisoidaan pie-
niä kulttuuriorganisaatioita ja tapahtumia, joiden taloudelliset resurssit 
eivät mahdollista residenssien järjestämistä muilla tavoin. Sisällöllinen 
painotus on esittävässä taiteessa sekä julkisen tilan taiteessa, sillä näi-
den alueiden toimijoilla on selkeä tarve tuotantoresidensseihin ja näi-
den alueiden toimijat ovat olleet Eläintarhan huvilan merkittävimpiä 
käyttäjiä tähän asti. Eläintarhan huvilan taiteilijat saavat tuen työskente-
lylleen niiltä organisaatioilta, jotka kutsuvat heidät Helsinkiin (eivät 
HIAP:lta). 

Kentän avaintoimijoiden sitoutuminen Eläintarhan huvilan toimintaan 
säilytetään. Eläintarhan huvilan toiminnan ohjaamista ja kehittämistä 
varten perustetaan ohjausryhmä.

Tarkoituksena on, että uusimuotoinen residenssi aloittaa toimintansa 
vuoden 2019 alusta lukien.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
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Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttöoikeussopimus 2019–2023_ Eläintarhan huvilan residenssitoi-
minta 10.10.2018

2 Ylläpidon vastuunjakotaulukko Eläintarhan huvila 25.9.2018
3 Markkinakartoitus Eläintarhan taiteilijaresidenssin toiminta 19.6.2018
4 HIAP ry_vastaus markkinakartoitukseen 15.8.2018
5 Encanto Music ry_vastaus markkinakartoitukseen 15.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, pienhankinnat, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.05.2018 § 102

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 18.04.2017 § 35

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 24.01.2017 § 8

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.12.2016 § 130



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 34 (50)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
16.10.2018

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

§ 199
Maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Tapanilan Urheilutalosäätiö)

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraa-
vaa:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 2.5.2017, § 485 tekemäänsä maan-
vuokrausta koskevaa päätöstä, jolla kaupunki on vuokrannut Tapanilan 
Urheilutalosäätiölle maa-alueen (Tapaninkylä, kiinteistötunnus 091-039 
0353-0014), ehdon 4 osalta seuraavasti:

Vuokrasta peritään 30 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapanilan Urheilutalosäätiön vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslia Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kaupunginhallituksen 2.5.2017, § 
485 antamin oikeuksin 20.6.2017, § 9 vuokrannut Tapanilan Urheilu-
säätiölle Helsingin kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) sijait-
sevan 17 458 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 
1.7.2017–31.12.2034. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 
maanvuokrasopimukseen otettiin vuokran määräytymistä koskeva ehto 
4, joka kuuluu seuraavasti:

”Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.”

Liikuntalautakunta on 23.3.2017, § 71 esittänyt kaupunginhallitukselle, 
että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan edellä mainittu maa-alue 
Tapanilan Urheilusäätiölle. Tapanilan Urheilusäätiön ja liikuntapalvelui-
den välisissä neuvotteluissa oli sopimusta valmisteltu yhteisymmärryk-
sessä siten, että edellisen 1.1.2012–31.12.2028 välisen sopimuksen 
vuokrasubventio 70 % pysyy muutettavassa sopimuksessa ennallaan 
31.12.2028 saakka.  Vuokra-aikaa 1.1.2029–31.12.2034 koskevasta 
mahdollisesta subventiosta päätetään viimeistään 31.12.2026. 

Vuokran määräytymistä koskeva ehto tuli kuitenkin kirjatuksi erehdyk-
sessä virheellisesti kaupunginhallituksen esitykseen: "Vuokrasta peri-
tään 50% niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen 
välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. 
Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta 
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä".

Molemmat sopimuksen osapuolet huomasivat virheen vasta sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen.

Esittelijä esittää, että ehto muutetaan seuraavaan muotoon: "Vuokrasta 
peritään 30 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai 
siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 
asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi 
vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä."  Muutoin nou-
datetaan lautakunnan määräämiä lisäehtoja, jotka ovat liitteenä olevas-
sa vuokrasopimuksessa. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801
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turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapanilan Urheilutalosäätiön vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslia Liite 1

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 9

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 485

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 71
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§ 200
Maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Lateppo Oy)

HEL 2017-001788 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraa-
vaa:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 2.5.2017, § 484 tekemäänsä maan-
vuokrausta koskevaa päätöstä, jolla kaupunki on vuokrannut Lateppo 
Oy:lle maa-alueen (Suutarila, kiinteistötunnus 091-040110-000), ehdon 
4 osalta seuraavasti:

Vuokrasta peritään 30 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lateppo Oy_vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslia Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kaupunginhallituksen 2.5.2017, § 
484 antamin oikeuksin 20.6.2017, § 10 vuokrannut Lateppo Oy:lle Hel-
singin kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan 11 937 
m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.7.2017– 
31.12.2034. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti maanvuokra-
sopimukseen otettiin vuokran määräytymistä koskeva ehto 4, joka kuu-
luu seuraavasti:

”Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.”

Liikuntalautakunta on 23.3.2017, § 70 esittänyt kaupunginhallitukselle, 
että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan edellä mainittu maa-alue 
Lateppo Oy:lle. Lateppo Oy:n ja liikuntapalveluiden välisissä neuvotte-
luissa oli sopimusta valmisteltu yhteisymmärryksessä siten, että edelli-
sen ajalle 15.11.2007–31.12.2028 solmitun sopimuksen vuokrasubven-
tio 70 % pysyy muutettavassa sopimuksessa ennallaan 31.12.2028 
saakka. Vuokra-aikaa 1.1.2029–31.12.2034 koskevasta mahdollisesta 
subventiosta päätetään viimeistään 31.12.2026.

Vuokran määräytymistä koskeva ehto tuli kuitenkin kirjatuksi erehdyk-
sessä virheellisesti kaupunginhallituksen esitykseen: "Vuokrasta peri-
tään 50% niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen 
välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. 
Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta 
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä".

Molemmat sopimuksen osapuolet huomasivat virheen vasta sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen.

Esittelijä esittää, että ehto muutetaan seuraavaan muotoon: "Vuokrasta 
peritään 30 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai 
siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 
asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi 
vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä." Muutoin nou-
datetaan lautakunnan määräämiä lisäehtoja, jotka ovat liitteenä olevas-
sa vuokrasopimuksessa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801
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turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lateppo Oy_vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslia Liite 1

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 10

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 484

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 70
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§ 201
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön 
toimialalle Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hanke-
suunnitelmasta

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi omalta osaltaan puoltavan lau-
sunnon kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon nuorisotalon 
uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 
2.5.2018. Lisäksi lautakunta lausui seuraavaa:

Malminkartanon nuorisotalo on toiminut aiemmin osoitteessa Piianpol-
ku 3 sijainneessa rakennuksessa, joka on suljettu 2016 kosteusvaurioi-
den vuoksi ja päätetty purkaa rakennuksen heikon kunnon vuoksi. Nuo-
risotilakäytössä tiloja oli 869 m². Tällä hetkellä nuorisotalon toimintaa 
harjoitetaan väistötiloissa osoitteessa Puustellintie 4 sijaitsevassa tilas-
sa.

Toiminta

Malminkartano on nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta, jossa on 
nuorisopalveluiden keskeistä kohderyhmää. Tarve alueella olevalle 
nuorisotilalle jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuorten määrä tulee li-
sääntymään entisestään alueen täydennysrakentamisen myötä.

Nuorisotalon tiloihin on suunniteltu toiminnan ytimenä toimiva olohuo-
ne, jota tukee nuorten ja kansalaistoiminnan tarpeisiin soveltuva keittiö. 
Tämän lisäksi tiloihin on suunniteltu nuorten toimintaan soveltuvia pien-
ryhmätiloja ja päiväkodin kanssa yhteiskäyttöön tuleva 200m² suurui-
nen liikuntasali. Rakennuksen pihatilat ovat suunniteltu myös nuorten 
käyttöön soveltuviksi, siten että nuorisotalon ja ulkoalueen saumaton 
käyttö mahdollistaa esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoiminnan pa-
remmin kuin aikaisempi tilaratkaisu.

Aikataulu ja kustannukset

Malminkartanon nuorisotilan ja päiväkodin uudishanke on vuoden 2018 
talousarvioon merkityssä talonrakennushakkeiden rakentamisohjelmas-
sa vuosiksi 2018–2027 siten, että hankkeen toteutus on sijoitettu vuo-
sille 2019–2020. Uudisrakentaminen alkaa kesällä 2019 ja valmistuu 
alustavan aikataulun mukaan loppukesästä 2020. Laajuudeltaan nuori-
sotila on 500m² ja päiväkoti 2 000 m².
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Uuden nuorisotilan vuokra on 25,36 euroa/htm², 12 680 euroa/kk eli 
noin 152 160 euroa vuodessa. Päiväkodin hieman suurempi vuokra 
johtuu väistötilojen kustannusten huomioimisesta. Nykyinen sisäisen 
vuokran ja tilahankkeiden toimintamalli ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kannalta yhteishankkeisiin kannustava. Esimerkiksi tässä 
hankkeessa pääomavuokraan vaikuttavat investointikustannukset on 
jaettu tilamäärien suhteessa ja ylläpitovuokra on kummallekin vuokra-
laiselle sama, vaikka perinteisesti päiväkotien investointi- ja ylläpitome-
not ovat suurempia kuin nuorisotilojen.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 150 000 euroa, joka si-
sältää kalustamisen, tarvikkeet ja laitteet.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Lauri Hiltunen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 31021

lauri.hiltunen(a)hel.fi
Jaakko Rautavaara, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71223

jaakko.rautavaara(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20055 Hankesuunnitelma 020518

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta 2.5.2018 päivätystä Malminkartanon nuorisotalon uu-
disrakennuksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on kokonai-
suudessaan liitteenä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
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matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Lauri Hiltunen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 31021

lauri.hiltunen(a)hel.fi
Jaakko Rautavaara, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71223

jaakko.rautavaara(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20055 Hankesuunnitelma 020518

Oheismateriaali

1 2821U20055 Hankesuunnitelman liitteet oheismateriaalina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 202
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien nuorten läs-
näolo- ja puheoikeutta lautakuntien kokouksissa

HEL 2018-005170 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana asiana sitä, et-
tä kaikissa lautakunnissa kokeillaan nuorten läsnäolo- ja puheoikeutta 
kevään 2019 ajan. Lautakunta näkee tärkeänä, että Ruudin toimintape-
riaatteet, erityisesti taitojen oppiminen, toisten hyväksi toimiminen sekä 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, otetaan kokeilun suunnittelussa huo-
mioon. Nuorten edustajia on hyvä olla useampi jokaista lautakuntaa 
kohden, ja heidän joukossaan on oltava eri sukupuolten edustajia. Nuo-
rille tulee tarjota lautakuntatyöskentelyä varten riittävästi perehdytystä 
sekä heidän tarvitsemaansa apua ja tukea, ja kokeilun aikana tulee 
huolehtia siitä, ettei työskentely aiheuta haittaa nuorten koulunkäynnille 
tai opiskelulle. Kokeilun suunnittelu sekä arviointi tulee tehdä yhteis-
työssä nuorisoneuvoston kanssa, niin että nuoret pääsevät aidosti vai-
kuttamaan heille tärkeän asian kehittämistyöhön.

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n mukainen nuorten viralli-
nen vaikuttajaryhmä. Lain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava 
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava 
sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle tai vastaavalle vaikutta-
jaryhmälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, tervey-
teen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä 
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuor-
ten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tai sitä vastaava ryhmä tulee 
myös ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen ke-
hittämiseen kunnassa.

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti uudistettiin vuoden 2018 
alusta kaupunginhallituksen päätöksellä. Uudistuksessa määriteltiin 
Ruudille neljä keskeistä toimintamuotoa sekä uudet toimintaperiaatteet. 
Uudistuksessa muutettiin Helsingin nuorten vaikuttajaryhmän, eli aiem-
min Ruudin ydinryhmän, nimi Helsingin nuorisoneuvostoksi, sen jäsen-
ten määrä vuodesta 2019 alkaen 30 jäseneksi, ja toimintakausi vuo-
desta 2020 alkaen kahdeksi vuodeksi. Kaikki nämä muutokset saivat 
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alkunsa nuorten aloitteesta ja ne valmisteltiin yhteistyössä nuorten 
kanssa.

Ruudin uudistuksen yhteydessä valmisteltiin myös esitys nuorten pu-
heoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin silloin, kun kaksi kertaa 
vuodessa ovat käsittelyssä nuorten tekemät aloitteet. Tämä läsnäolo- 
ja puheoikeus myönnettiin kaupungin hallintosäännön 17.4.2018 voi-
maan tulleella muutoksella. Nuorisoneuvoston jäsenten keskuudessa 
läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen on koettu erityisen tärkeänä ja 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavana uudistuksena. 

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakunnissa ja sen puuttuminen 
nuorten edustajilta on ollut kriittisenä keskustelunaiheena Helsingin 
nuorisoneuvostossa ja sitä edeltävässä Ruudin ydinryhmässä jo pit-
kään. Läsnäolo- ja puheoikeuden puuttumista Helsingin nuorten vaikut-
tajaryhmältä on arvosteltu myös Suomen nuorisovaltuustojen liiton Nu-
va ry.:n toimesta useampaan otteeseen. Keväällä 2018 Helsingin nuori-
soneuvostossa perustettiin erityinen työryhmä, joka valmisteli asiasta 
kannanoton kaupungin johtoryhmälle. Sen keskeinen vaatimus oli pu-
he- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen nuorisoneuvoston jäsenille Hel-
singin kaupungin lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon. Kannanotto si-
sälsi myös esityksen perustelut, siihen liittyvät keskeiset kysymykset 
sekä nuorten omat ratkaisuehdotukset niille. Myös Nuorisovaltuustojen 
liiton Uudenmaan piiri lähetti kaupungille oman kannanottonsa Helsin-
gin nuorisoneuvoston lautakunta- ja valtuustopaikkojen puolesta.

Syksyn 2018 aikana on nuorten läsnäolo- ja puheoikeuden selvittämis-
tä käsitelty kaupungin johtoryhmässä kaksi kertaa. Johtoryhmän 
13.8.2018 tekemän päätöksen mukaisesti asiassa on edetty kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäisenä laadittiin johtoryhmälle kattava selvitys siitä, 
millaisia nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeutta kunnallisissa toimielimissä 
koskevia käytäntöjä muissa kaupungeissa on ja millaisia kokemuksia 
niistä on saatu. Selvitys toteutettiin kyselyillä, jotka suunnattiin Helsin-
gin jälkeen yhdeksän suurimman kaupungin nuorisovaltuustojen jäse-
nille, sekä niille kaupungin työntekijöille, jotka valmistelevat ja toimivat 
esittelijöinä toimielimissä, toimielimien puheenjohtajille sekä muille nuo-
risovaltuustojen kanssa työskenteleville. 

Valmistunut selvitys käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 24.9.2018, jol-
loin johtoryhmä teki päätöksen käynnistää kevätkauden 2019 kestävä 
nuorten läsnäoloa ja puheoikeutta koskeva kokeilu. Esitys kokeilusta 
valmistellaan niin, että se toteutetaan kaikissa lautakunnissa, joissa ko-
keillaan eri menetelmiä, jotta saadaan erilaisia kokemuksia ja voidaan 
tehdä oikeaa arviointia. Kokeilu on arvioitava eri näkökulmista, ottaen 
huomioon nuorten, viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden koke-
mukset. Kokeiluun osallistuvien nuorten sukupuoli on merkityksellinen 
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nuorisoneuvoston edustajien valinnassa, jossa on noudatettava tasa-
arvoa. Kokeilun valmistelu jatkuu kaupunginkanslian ja kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan yhteistyönä osallistaen sopivalla tavalla nuorisoneu-
vostoa ja muita toimialoja sekä huolehtien viestinnän suunnittelusta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 3, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.10.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Maria Ohisalon 
toivomusponnesta, jossa edellytetään, että selvittämään keinoja, joilla 
nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa 
kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien 
kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun mää-
rään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa. 

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi 3, Kvsto 25.4.2018, asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201 ja 202 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 198 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

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

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

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

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2018 49 (50)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

16.10.2018

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

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja koti-
kunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi-
mittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Varjokari Niilo Toivonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.10.2018.


