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Kokousaika 30.10.2018 16:15 - 17:33

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdóttir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Varjokari, Laura
Gebhard, Elisa varajäsen
Ruhala, Heidi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

Muut

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

taja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Korell, Taina yksikön päällikkö

saapui 16:32, poistui 16:56, läsnä: 
205 §

Kunnas, Veikko kumppanuuspäällikkö
saapui 16:32, poistui 16:56, läsnä: 
205 §

Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
saapui 16:32, poistui 16:56, läsnä: 
205 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
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203-209 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
203-205 §

Petteri Huurre liikuntapaikkapäällikkö, vs. liikunta-
johtaja
206-207 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
208-209 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
203-209 §
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§ Asia

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

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

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

206 Asia/4 Maa-alueen pitkäaikainen vuokraus telakkatoimintaan Lindgre´n Vene-
telakka Oy:lle

207 Asia/5 Alueen varaaminen Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ylipainerakenteisen jalka-
pallohallin suunnittelua ja rakentamista varten tulevasta Jätkäsaaren 
liikuntapuistosta

208 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta murrosikäisten 
nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta koskevasta val-
tuustoaloitteesta

209 Asia/7 Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön palvelun hankinta
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§ 203
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 Elina Moisio ja 
Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Arja Karhuvaara ja Jo-
hanna Sydänmaa.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Johanna Sy-
dänmaan.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elina Moisio ja 
Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Arja Karhuvaara ja Jus-
si Chydenius.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 204
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

15.10.2018, 47 §
Monitoimikoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalve-
luiden käyttöön

15.10.2018, 48 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, taksin käyttöoikeus

15.10.2018, 49 §
Fredriksbergin toimistokalusteiden hankinta

15.10.2018, 50 §
Vuokraus, sosiaalitilat, Laajasalon ostoskeskus, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala

15.10.2018, 51 §
Venepaikkahinnat vuodelle 2019

19.10.2018, 52 §
Täydennys, venepaikkahinnat vuodelle 2019

Hallintojohtaja

11.10.2018, 30 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnon sijaisjärjestelyt 1.10.2018 
lukien

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kaupungin taidemuseo, taidemuseon johtaja

8.10.2018, 71 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Neulanen, tilauspäätös

16.10.2018, 72 §
Taidehankinta, taiteilija M. Suoniemi, Taidemuseo, Galleria Huuto
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19.10.2018, 73 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Jätkäsaaren peruskoulu, tilauspää-
tös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

9.10.2018, 32 §
Pirkkolan jäähallin kahvion vuokran osittainen hyvittäminen Café Pirk-
kola Ky:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

9.10.2018, 57 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön kisahallista Goup Oy:lle

9.10.2018, 58 §
Kontulan liikuntapuiston huoltorakennuksessa sijaitsevan kioskitilan 
vuokraus FC Kontu ry:lle

10.10.2018, 59 §
Tilanhaltijan suostumus Enter Ventures Oy:lle toistaiseksi voimassa 
olevaan anniskelu- ja myyntioikeuteen rajatuissa Töölön kisahallin ti-
loissa

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

3.10.2018, 6 §
Vuokraus, toimitilat, Marian sairaala rakennus 5, 6Aika Digipore -han-
ke, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

11.10.2018, 59 §
Helsingin YK-nuoret ry:n projektiavustushakemus

11.10.2018, 60 §
Mahdin Nuoret ry:n projektiavustushakemus

15.10.2018, 61 §
Taakuleeye Helping hand ry:n toiminta-avustuksen 2017 takaisinperin-
tä

18.10.2018, 62 §
Acorfin ry:n projektiavustushakemus
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Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

8.10.2018, 5 §
Pihlajamäen skeittipuiston sulkeminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la, Pohjoinen nuorisotyö

Kulttuurijaosto

4.10.2018, § 22
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

4.10.2018, § 23
Kulttuurijaoston lausunto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harras-
tus/liikkuminen -avustushaun esityksistä kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnalle

Liikuntajaosto

4.10.2018, § 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

Liikuntajaoston lausunto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harras-
tus/liikkuminen -avustushaun esityksistä kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnalle

Nuorisojaosto

4.10.2018, § 18
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

4.10.2018, § 19
Nuorisojaoston lausunto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harras-
tus/liikkuminen -avustushaun esityksistä kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnalle

4.10.2018, § 20
The Movement -nuorisoverkosto ry:n projektiavustushakemus

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 205
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustus-
ten myöntäminen

HEL 2018-001341 T 02 02 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää harrastus/liikkuminen 
-avustuksia seuraavasti: 

Hakija Hanke Haettu, 
euroa

Avustus, 
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

Barreto ry; Lähiökoutsi: Hanke vahvistaa nuorten mahdollisuuksia tuot-
taa liikuntaa toisille lapsille ja nuorille ja samalla parantaa tekijöiden 
omia työelämätaitoja. Hanke käynnistetään Koillis- ja Pohjois-Helsingin 
alueella.  Tässä laajuudessa ensi kertaa toteutettava hanke järjeste-
tään uusin kumppanuuksin. Realistinen hanke tavoittaa ja luo harras-
tuksia laajasti alueiden lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille.

Concrete Jam ry / HELride Collective ry; Skeittikontti: Hankkeen taus-
talla on myös muissa pohjoismaissa toteutettu malli, jossa  korostuu 
nuorten omaehtoinen toiminta. Hanke toteutetaan uusin kumppanuuk-
sin niin Eläintarhan skeittipuistossa kuin Kontulan skeittihallissa. Kau-
punkitila otetaan nuorten haltuun matalan kynnyksen toimilla.  Kulttuu-
ria, liikuntaa ja nuorisotyötä yhdistävä hanke, jollainen  jää helposti tuki-
rakenteiden väliin.

Föreningen för Drama och teater, DOT r.f.; Kulturpaletten: Hanke ei 
täytä riittävästi vaadittuja kriteerejä. Hakijan perustoiminnan kaltainen 
hanke, jonka kohderyhmän erityistarpeita ei ole riittävästi osoitettu. Siir-
retään käsiteltäväksi kulttuuripalvelujen avustuksista.

Helsingin 4H-yhdistys ry; 4H-Hubit digikerho: Hanke ei täytä riittävästi 
vaadittuja kriteerejä. Kohderyhmä on verrattain suppea, eikä ole ensisi-
jaisesti tuen tarpeessa. Toimialan ICT asiantuntijoiden arvion mukaan 
hanke ei ole realistinen.  Mitä kerhotoiminta verkossa tarkoittaa jää 
käytännössä epäselväksi. Hakija voi hakea hankkeelleen rahoitusta 
AVI:n digitaalisen nuorisotyön rahoitushausta.

Helsingin Jalkapalloklubi Ry; Klubipallo: Realistinen, matalan kynnyk-
sen hanke, joka toteutetaan useissa Stadin Ammattiopiston toimipai-
kossa.  Ammatillisen koulutuksen piirissä olevien nuorten liikkuminen 
on muita vähäisempää ja jää myös usein perinteisten liikuntapalvelui-
den ja mahdollisuuksien ulkopuolelle. Hanke pitää mukana olevat nuo-
ret myös hyvällä tavalla kiinni opinnoissaan. Uuden toimintamallin kaut-
ta tavoitetaan laajasti ja luontevasti myös monikulttuuriset nuoret. Opis-
kelussa kiinnipitävä toiminta käynnistyy pikaisesti ja on helppo vakiin-
nuttaa.
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Intomieliset ry; Break the Fight!: Kansallisesti testattu, uusien kumppa-
nuuksin kanssa toteutettava 5–7 luokkalaisille kohdentuva vauhdikas, 
samalla turvallisuutta lisäävä hanke tavoittaa laajasti nuoria Vuosaaren 
alueella ja laajemmin. Realistinen hanke, jonka vakiinnuttaminen ja 
mahdollinen laajennus on helppoa.

Kuntoutussäätiö, Hgin Autismi- ja Aspergeryhdistys ja Helsingin seu-
dun erilaiset oppijat ry (HERO); Liike jatkuu - Tieto tukee (LIITO): Erin-
omaisesti rakennettu yhteishanke, jossa uusin kumppanuuksin ja ver-
kostoin kehitetty uusi toimintamalli mahdollistaa erityisryhmien (ADHD, 
autismin kirjo, oppimisvaikeudet)  liikkumista ja harrastuksiin pääsyä 
sekä niiden parissa pysymistä. Hanke on helppo laajentaa ja vakiinnut-
taa.

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry; Luontosovellus kännykkään: Hanke 
ei täytä riittävästi vaadittuja kriteerejä. Toimijalla ei ole käytännössä 
hankkeen mittakaavaa perustelevaa digitaalisen kehittämisen koke-
musta. Myös hankkeen vaikutusten näkeminen menee liian kauas tule-
viin vuosiin. Pelillisyys ja ehdotettu kustannusarvio eivät hakemuksen 
perusteella vaikuta realistisilta. Myös tavoiteltava kohderyhmä ja sen 
perustelu jää avoimeksi.

Oranssi ry; FunNet - harrastusverkosto: Uusien kumppanien kanssa to-
teutettava realistinen hanke edistää vaikeasti tavoitettavan kohderyh-
män liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoten turvallisen toimin-
taympäristön mukana oleville. Hankkeessa korostuu nuorten osalli-
suus. Hanke on myös helppo vakiinnuttaa.

Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry; Lapinlahden Löytäjät: Laajan 
kohderyhmän kanssa yhdessä toteutettava  kaupunkikulttuurihanke, 
jossa kaikenikäisille vähän tai ei ollenkaan liikkuville ja harrastuksia 
vaille oleville luodaan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Avustus 
kohdennetaan luontokeskustoimintaan.  Monipuolista ja vaikuttavaa toi-
mintaa liikkumisen ja harrastamisen edistämistyössä Helsingin keskus-
ta-alueella.

Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry; Good Move: Hanke ei täytä riittävästi 
vaadittuja kriteerejä. Perinteinen, ei uutta esiintuova kaupunginosahan-
ke,  jonka tarpeellisuutta ja odotettua vaikuttavuutta valitulle kohderyh-
mälle ei ole kuvattu riittävän selkeällä tavalla. Hakija  voi hakea tukea 
pienimuotoisempiin projekteihinsa toimialan muista avustuksia.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry; SATAKOLKYT- 130 km puhdasta 
liikkumisen iloa: Laaja, uusien järjestökumppaneiden sekä kaupungin 
kanssa toteutettava realistinen, helppo sekä hauska hanke, johon on 
yksinkertaista hypätä yksin tai porukan kanssa mukaan ottamaan vas-
tuuta lähiympäristöstään ja Itämeren rannoista. Kohderyhmät laajene-
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vat vuosi vuodelta. Konkreettiset tavoitteet. Hanke on helppo vakiinnut-
taa.

Sircus Magenta ry ja Rock Sirkus ry; Kimallus - Tukea ja säihkettä 
nuorten elämään sirkuksen musiikin ja tapahtumatuotannon harrasta-
misesta: Hanke ei täytä riittävästi vaadittuja kriteerejä. Yhteishanke, jo-
ka on kuitenkin hakijoidensa  perustoiminnan kaltaista toimintaa, jossa 
uudet kumppanuudet eivät riittävällä tavalla toteudu. Lisäksi hanke no-
jautuu hyvin merkittävällä panoksella kaupungin nuorisopalveluihin ja 
toimintakeskus Happeen.

Vesaisten Helsingin Piiri Ry ja Agencia Latina-yhdistys ry; Let`s Play 
CATCH : after school recreaton for children: Hanke ei täytä riittävästi 
vaadittuja kriteerejä. Verraten rajattu kohderyhmä sekä Viikki-Latokar-
tanon toiminta-alue  ei ole ensisijaisen tuen tarpeessa. Uudet kumppa-
nuudet eivät toteudu, hakijoiden perustoiminnan kaltaista toimintaa, jo-
ta voidaan osin tukea toimialan muiden avustusten kautta.

Wikimedia Suomi ry; Helsinki Rephotography: Hyvin toteuttamiskelpoi-
nen, realistinen, kansainvälisesti testattu joukkoistava hanke, jonka 
keskiössä aikuiset helsinkiläiset, joiden liikkumistarpeeseen on kiinni-
tetty huomiota myös Helsingin liikkumisohjelmassa. Hanke innostaa ja 
lisää arkiliikkumisen mahdollisuuksia samalla kaupunkikulttuuriin tutus-
tuttaen.  Älypuhelimeen ladattava sovellus on myös toimialan ICT-
asiantuntijoiden näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoinen ja realisti-
nen.

Voimauttavan taiteen äärellä ry; Starttimylly: Rohkea, kokeileva ja kan-
nustava uudenlainen liikuntaa ja kulttuuria yhdistävä toimintamalli, joka 
tavoittaa räätälöidysti laajan kohderyhmän Itä-Helsingin alueella. Han-
ke edustaa laajaa järjestökumppanuutta, jossa myös kaupunki on mu-
kana.

Avustukset myönnetään vuoden 2018 määrärahoista käytettäväksi ajal-
le 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.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas, 
yksikön päällikkö Taina Korell ja kumppanuuspäällikkö Markku Toivo-
nen.
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Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harrastus/liikkuminen -avustushaun 
toinen hakuvaihe päättyi 16.9.2018 ja määräaikaan mennessä saapui 
16 hakemusta. 

Valmisteluvaiheessa hakemukset liitteineen arvioitiin seuraavien kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessaan 13.2.2018, § 29 mää-
rittelemien kriteerien kautta: uudenlaiset toimintatavat,  yhteistyömuo-
dot ja kumppanuudet, kaikenikäisten liikkumisen ja arkiliikunnan lisää-
minen erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät terveytensä kannalta 
eniten sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan li-
sääminen erityisesti harrastusta vailla olevien kohdalla. Lisäksi tarkas-
teltiin myös hankkeiden realistisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä si-
tä, onko hanke yhdistyksen perustoimintaa. Arvioinnissa kiinnitettiin 
myös huomiota siihen, sovelletaanko hankkeella muissa suomalaisissa 
ja/tai kansainvälisissä kaupungeissa hyviksi todettuja malleja.  
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Hankkeet, joille avustusta esitetään myönnettäväksi, täyttivät useimmat 
tai kaikki avustuksen myöntämiseen liittyvät kriteerit. Hylättäväksi esite-
tään hakemuksia, jotka täyttivät annetuista kriteereistä vain osan. Han-
keideat, joille avustusta ei voitu esittää, sisälsivät kuitenkin useita hyviä 
toimintatapoja ja -malleja ja onkin toivottavaa, että hakijat jatkossa ha-
kevat niihin avustusta joko toimialan ja/tai kaupungin muista avustus-
muodoista tai valtakunnallista avustusmuodoista.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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
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
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Hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 194

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 187

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 04.10.2018 § 19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 04.10.2018 § 23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 04.10.2018 § 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.06.2018 
§ 31
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§ 206
Maa-alueen pitkäaikainen vuokraus telakkatoimintaan Lindgre´n Ve-
netelakka Oy:lle

HEL 2017-011045 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kaupunginhallituksen 
06.08.2018, 474 § kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myöntämän oi-
keuden perusteella vuokrata Lindgre'n Venetelakka Oy:lle Helsingin 
kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevalta Ouritilta ja 
Hietaniemenkarilta karttaliitteeseen merkityn 7 173 m²:n suuruisen alu-
een (kiinteistötunnus 91-432-5-2) venealan telakkatoimintaa varten 
ajaksi 01.11.2018–31.12.2043 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnok-
sen ehtojen mukaisesti.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Lindgre´n Sopimusluonnos.pdf
2 Lindgre´n Kartta.pdf
3 Ourit maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti FCG versio 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 06.08.2019, 474 § oikeuttaa kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan vuokraamaan Lindgre'n Venetelakka Oy:lle Hel-
singin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevalta Ouritil-
ta ja Hietaniemenkarilta karttaliitteeseen merkityn 7 173 m²:n suuruisen 
alueen (kiinteistötunnus 91-432-5-2) venealan telakkatoimintaa varten 
ajaksi 01.11.2018–31.12.2043 seuraavin ehdoin:

1.
Vuokra-alue käsittää karttaliitteen 1 mukaisen 7 173 m²:n suuruisen 
alueen Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) Ouritilta 
ja Hietaniemenkarilta (kiinteistötunnus 91-432-5-2). Alue vuokrataan 
venealan telakkatoimintaa varten.

2.
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 20 663,60 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustan-
nusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 1 072,32 
euron suuruista perusvuosivuokraa.

Vuokrasopimus sidotaan elinkustannusindeksiin.

3.
Vuokra-aika päättyy 31.12.2043.

4.
Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen puhdistamaan 
vuokra-alueen maaperän maanpinnasta 0,8 metrin syvyyteen siten, et-
tei pilaantumisesta myöhemminkään voi aiheutua lisäkustannuksia alu-
een rakentamiselle asemakaavan 8246 mukaisessa Uvs venesatamaja 
venehuoltoalue tai Helsingin kaupungin valtuuston 26.10.2016 hyväk-
symän yleiskaavan mukaisessa virkistys- ja viheralue käytössä. Vuok-
ra-alueen kunnosta vuokraushetkellä on esitetty FCG:n raportti (liite 3).

Vuokralainen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kunnostuksen 
loppuraportin vuokrasuhteen päättyessä.

5.
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
ehtoja.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
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Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809
ari.maunula(a)hel.fi

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Lindgre´n Sopimusluonnos.pdf
2 Lindgre´n Kartta.pdf
3 Ourit maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti FCG versio 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2018 § 474

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 53

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 43
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§ 207
Alueen varaaminen Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ylipainerakenteisen 
jalkapallohallin suunnittelua ja rakentamista varten tulevasta Jätkä-
saaren liikuntapuistosta

HEL 2018-009492 T 10 01 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-alu-
een varaamista Pallo-Pojat Juniorit ry:lle Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosaan (Länsisatama) rakennettavalta Jätkäsaaren liikuntapuis-
ton alueelta ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua varten 
31.8.2020 asti seuraavin ehdoin:

1

Varausalue käsittää 22.1.2016 voimaan tulleen asemakaavan nro 
12277 yph-rakennusalan. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät 
myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa alue on Hel-
singin kaupungin omistuksessa. 

Varausmaksu on 4 312,50 euroa vuodessa ja se on maksettava  
31.5.2019 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin 
kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamal-
le pankkitilille. 

2

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa 
myönnetään.

4

Varauksen saaja on tietoinen, että varattavaksi esitetty alue on vuokrat-
tu Helsingin Satamalle matkustajapysäköintiä varten, ja että varauksen 
saajalle tehtävä vuokrasopimus voi astua voimaan aikaisintaan kun 
Helsingin Satamalle tehty vuokrasopimus on irtisanottu ja merkitty 
päättyneeksi.
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5

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheu-
tuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tule-
valla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, 
ojien ym. siirroista.

6

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei 
varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, 
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta 
muuttuu tai kumoutuu.

8

Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus lainan myöntämiseen 
tekonurmen ja kuplahallin rakentamista varten. Siihen liittyvät esitykset 
käsitellään tarvittaessa erikseen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemus
2 Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemuksen liite, alustava 

luonnos
3 Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemuksen liite, kustannus-

laskelma 29.8.2018
4 Jätkäsaaren liikuntapuisto, kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 7.9.2018 päivätty hake-
mus, joka koskee alueen varaamista Pallo-Pojat Juniorit ry:lle (PPJ) te-
konurmikentän ja ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua ja ra-
kentamista varten tulevaan Jätkäsaaren liikuntapuistoon.

Pallo-Pojat Juniorit ry:llä on tällä hetkellä pieni jalkapallohalli Hernesaa-
ressa, mutta se joudutaan poistamaan sieltä alueen muun rakentami-
sen tieltä keväällä 2020. Uudelle, isommalle jalkapallohallille on etsitty 
sijoituspaikkaa yhteistyössä jalkapalloseuran, aluerakentamisprojektin, 
kaupunkiympäristötoimialan ja liikunnan palvelukokonaisuuden kesken. 
Parhaaksi vaihtoehdoksi jalkapallohallin uudeksi sijaintipaikaksi on 
osoittautunut Jätkäsaareen rakentuva uusi liikuntapuisto. Kaupunkiym-
päristötoimiala on katsonut, että kyseisellä paikalla halli voisi olla pys-
tyssä koko vuoden.

Jätkäsaaren liikuntapuisto on rakenteilla ja sen ensimmäinen tekonur-
mikenttä valmistuu kesällä 2019. Liikuntapuiston rakentaminen jatkuu 
siten, että toisen kentän perusrakenteet ovat keväällä 2020 sellaisessa 
kunnossa, että sille voidaan rakentaa tekonurmikenttä ja sijoittaa ylipai-
nerakenteinen jalkapallohalli. Näin ollen PPJ:n toiminta voi jatkua ilman 
suurempaa keskeytystä. 

Jalkapallohalliin sijoittuvan tekonurmikentän koko on 75 m ja 115 m, 
mikä mahdollistaa sen käytön pelitapahtumissa joko täysmittaisena jal-
kapallokenttänä tai kahtena pienempänä kenttänä.

Uuden tekonurmen ja jalkapallohallin kustannusarvio on 2 500 000 eu-
roa. Rakentaminen on suunniteltu rahoitettavan seuran omilla varoilla, 
rahoituslaitoslainalla ja lainalla kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
tosta. Rahoitussuunnitelman mukaan sille on tarkoitus hakea myös 
opetus- ja kulttuuriministeriön rakentamisavustusta, mutta ko. avustus-
ta ei ole tähän mennessä myönnetty ylipainehallien rakentamista var-
ten.

Liikunnan palvelukokonaisuus suhtautuu myönteisesti tekonurmen ja 
ylipainerakenteisen jalkapallohallin rakentamiseen Jätkäsaaren liikunta-
puistoon. Täysikokoinen jalkapallohalli parantaa erityisesti jalkapallon 
talviharjoitteluolosuhteita. Palloliiton Helsingin piiri olosuhdetutkimus 
osoittaa myös, että suhteessa jalkapallon harrastajamääriin tekonurmi-
kentille on tarvetta erityisesti läntisessä kantakaupungissa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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Liitteet

1 Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemus
2 Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemuksen liite, alustava 

luonnos
3 Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemuksen liite, kustannus-

laskelma 29.8.2018
4 Jätkäsaaren liikuntapuisto, kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 208
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta murrosi-
käisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta koske-
vasta valtuustoaloitteesta

HEL 2018-009098 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää perhevalmennuksen järjestä-
mistä murrosikäiselle nuorille tarpeellisena ja näkee murrosikäisiin nuo-
riin kohdistettavan tuen lisäämisen perusteltuna. Tuen tarjoaminen juuri 
murrosikäisille nuorille ja heidän perheilleen on merkittävää syrjäyty-
mistä ehkäisevää työtä, johon tulisi panostaa nykyistä enemmän. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa on kehitetty me-
netelmiä murrosikäisten nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi, 
mutta nykyisillä resursseilla tarpeisiin ei pystytä vastaamaan riittävästi. 
Luotsi-toiminta, jota toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kanssa, tarjoaa tukea yläkouluikäiselle nuorille sekä heidän huol-
tajilleen. Luotsi-toiminnassa nuoren yksilöllisen tuen lisäksi nuoren 
huoltajilla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti nuoriso- ja/tai 
sosiaaliohjaajan kanssa murrosikään liittyvistä kysymyksistä ja saada 
joustavasti ohjausta matalalla kynnyksellä. 

Lisäksi Luotsi-toiminnan yhteydessä on järjestetty vanhemmille vertais-
ryhmätoimintaa yhteistyössä perheneuvoloiden kanssa. Vanhempien 
vertaisryhmätoiminnassa on voitu keskustella ja vaihtaa kokemuksia 
muiden vanhempien kanssa murrosikään liittyvistä haasteista ohjaajien 
tukemana. Nykyresurssein toiminta on kuitenkin vähäistä eikä vastaa 
tarpeeseen riittävästi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa murrosikäisiin suunnatun 
perhevalmennuksen järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 
Yhteistyökumppanina kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisotyö voi tarjota osaamista, me-
netelmiä ja luontevan keskusteluyhteyden nuoriin ja vanhempiin, mutta 
tämä edellyttää resurssien suuntaamista nykyistä enemmän syrjäyty-
mistä ehkäisevään työhön.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
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Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna Aloite Kvsto 29082018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 20.11.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jo-
hanna Nuortevan ja 32:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa 
esitetään murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnatun perheval-
mennuksen käynnistämistä. Perhevalmennusta voitaisiin tarjota seitse-
männen luokan aloittavien oppilaiden vanhemmille yhteistyössä esi-
merkiksi kouluterveydenhuollon, oppilashuollon, perheneuvolan ja alu-
een nuorisotalon toimijoiden kanssa. Aloite kokonaisuudessaan on liit-
teenä. 

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna Aloite Kvsto 29082018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 209
Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön palvelun hankinta

HEL 2018-008911 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä etsivän nuorisotyön 
palveluhankinnasta kolmeksi (3) vuodeksi seuraavat tarjoukset:

 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 Helsingin NMKY ry
 Suomen Diakoniaopisto Oy
 Valo-Valmennusyhdistys ry 

Lisäksi hankintaan kuuluu yhden (1) vuoden optiokausi, jonka käyttöö-
notosta nuorisoasianjohtaja päättää erikseen ennen perussopimuskau-
den päättymistä.

Palveluntuottajilta hankitaan yhteensä yksitoista (11) etsivän nuoriso-
työn henkilötyövuotta hintaan ilman arvonlisäveroa 50 000 euroa/henki-
lötyövuosi, jotka jakautuvat hyväksyttyjen tarjoajien kesken seuraavas-
ti: Helsingin diakonissalaitoksen säätiö kolme (3), Helsingin NMKY ry 
kolme (3), Suomen diakoniaopisto Oy kaksi (2) ja Valo-valmennusyh-
distys ry kolme (3) henkilötyövuotta.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankinta-
sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoa-
ja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituk-
sen tiedoksi. 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo mukaan lukien mahdollinen 
optiovuosi on 2 200 000 euroa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyynto_Etsivä nuorisotyö
2 Avauspoytakirja_Etsivä nuorisotyö
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3 Vertailutaulukko_Etsivä nuorisotyö
4 Vertailutaulukko ja lisätiedot, etsivän nuorisotyön palvelun hankinta
5 Kooste palveluntuottajien osaamisesta annettujen tarjousten perusteel-

la, etsivän nuorisotyön palvelun hankinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt 8.5.2018, § 103 muuttaa 
etsivän nuorisotyön toimintamallia siten, että jatkossa Helsingin kau-
punki hakee itse valtion avustuksen etsivään nuorisotyöhön ja toteuttaa 
etsivää nuorisotyötä sekä omana toimintanaan että hankkii sitä julkise-
na hankintana. Helsingin kaupunki ei myönnä jatkossa palveluntarjoajil-
le erillistä avustusta etsivän nuorisotyöhön, vaan tehtävä hankinta kat-
taa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta syntyvät kulut palvelun-
tuottajille.

Etsivän nuorisotyön kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kulttuuri 
ja vapaa-ajan toimialan 24.8.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön 176786, 
HEL 2018–008911. Hankinta on toteutettu avoimella EU- menettelyllä. 
Hankinnasta on julkaistu 3.4.2018 tietopyyntö/markkinakartoitus EU-
ennakkoilmoituksella, jonka määräaika päättyi 17.4.2018 ja EU-hankin-
tailmoituksella 24.8.2018 HILMA-ilmoituskanavassa. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 26.9.2018. Määräaikaan mennessä saapui 
seitsemän (7) tarjousta: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin 
NMKY ry, Suomen Diakoniaopisto Oy, Valo-Valmennusyhdistys ry, De-
pora Oy, Espoon Diakoniasäätiö ja Tukisatama Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltuvuu-
delle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.
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Tarjouspyynnössä vaadittiin, että tarjoajalla tulee olla aiempaa koke-
musta etsivän nuorisotyön tai siihen rinnasteisen nuoriso-/sosiaalityön 
tekemisestä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta. Lisäksi tarjouspyyn-
nössä vaadittiin, että palvelun suorittamisesta kokonaisvastuuseen ni-
metyllä henkilöllä on oltava vähintään korkea-asteen tutkinto tehtävään 
soveltuvalta alalta sekä useamman vuoden kokemus nuorisotyön tai 
muissa sosiaalialan tehtävissä toimimisesta ja kokemusta johtotehtä-
vistä.

Lisäksi etsivää nuorisotyötä tekeviltä työntekijöiltä vaadittiin työhön so-
veltuvaa AMK tasoista tutkintoa. Riittävänä kokemuksena vaadittiin vä-
hintään muutaman vuoden työkokemusta nuorisotyöstä tai muusta 
nuorten kanssa tehtävästä työstä. 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus, jossa tilaaja esitti kiinteän hinnan, jolloin tarjoajat kilpailivat ai-
noastaan laatuun liittyvillä perusteilla.  Tilaaja oli ilmoittanut tarjous-
pyynnössä valitsevansa eniten pisteitä saaneista tarjoajista 2–6 palve-
luntuottajaa.      

Vertailuperusteina olivat palvelun laatutekijät, painoarvoltaan 100 ver-
tailupistettä.

Palvelun laatua vertailtiin seuraavien tekijöiden perusteella:

1. Etsivän nuorisotyön toteuttamisen toimintasuunnitelma (50 pis-
tettä)

2. Yhteistyö ja ohjauskäytännöt (40 pistettä)
3. Toiminnan näkyvyys (5 pistettä)
4. Toimintavarmuus (5 pistettä)

Tarjousten vertailu laatupisteineen on päätöksen liitteenä.

Tarjoukset pisteytettiin vähimmäisvaatimusten täyttävien tarjoajien toi-
mittamien palvelukuvausten perusteella. 

Tarjoukset, joiden toimintasuunnitelmassa kohderyhmän tavoitteet oli-
vat jäsentyneet ja selkeät sai 10 pistettä, palveluiden saavutettavuus ja 
asiakaslähtöisyyden varmistaminen oli kuvattu konkreettisesti, sai 20 
pistettä, perusteellinen ja analyyttinen suunnitelma työkäytäntöjen 
eduista, sai 20 pistettä.
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Palveluntarjoajan yhteystyö- ja ohjauskäytäntöjä arvioitiin seuraaviin 
osa-alueisiin: 1. nuorten mielenterveysongelmiin suunnattu tuki 2. nuor-
ten päihdeongelmiin suunnattu tuki 3. rikoksilla oireileviin nuoriin suun-
nattu tuki 4. maahanmuuttotaustaisten nuorten kotoutumiseen suunnat-
tu tuki. Jos palveluntarjoaja tarjosi yhteyksiä kahteen osa-alueeseen, 
sai enintään 40 pistettä.

Palveluntarjoajan toiminnan näkyvyyttä arvioitiin markkinoinnin ja vies-
tinnän suunnitelman kattavuudella, josta sai enintään 5 pistettä.

Toimintavarmuutta arvioitiin palveluntuottajan kyvyllä varmistaa palve-
lun toteutuminen poikkeuksetta, josta sai enintään 5 pistettä.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat laadultaan 
parhaat tarjoukset ovat tehneet Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, 
Helsingin NMKY ry, Suomen Diakoniaopisto Oy ja Valo-Valmennusyh-
distys ry.

Tarjoukset liitteineen ovat kokonaisuudessaan lautakuntalaisten nähtä-
villä ennen kokousta lautakunnan kokoushuoneessa klo 15.30 alkaen 
ja tarvittaessa tätä ennen valmistelijan kanssa erikseen sovittaessa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyynto_Etsivä nuorisotyö
2 Avauspoytakirja_Etsivä nuorisotyö
3 Vertailutaulukko_Etsivä nuorisotyö
4 Vertailutaulukko ja lisätiedot, etsivän nuorisotyön palvelun hankinta
5 Kooste palveluntuottajien osaamisesta annettujen tarjousten perusteel-

la, etsivän nuorisotyön palvelun hankinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
ta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
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seen, kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta
Liite 4
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 203, 204, 207 ja 208 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 205 ja 206 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 209 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta 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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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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.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 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.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 31 (33)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

30.10.2018

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Elina Moisio Sami Muttilainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.11.2018.


