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Jäsenet
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Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi poistui 17:50, poissa: 78 - 80 §
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Meros, Päivi varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja

Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Fröberg, Stefan vs. liikuntajohtaja
Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Autio, Sigrid nuorisoneuvoston edustaja
Tirri, Ari talous- ja suunnittelupäällikkö

asiantuntija
saapui 17:12, poistui 17:33, läsnä 
72 §

Salospohja, Tuuli liikuntapalvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 17:38, poistui 17:46, läsnä: 
74 - 75 §

Puheenjohtaja
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Nasima Razmyar apulaispormestari
69 - 80 §

Esittelijät

Tuula Haavisto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja, kulttuurijohtaja
69 -71 §, 78 - 80 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
72 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
73 §

Stefan Fröberg vs. liikuntajohtaja
74 - 77 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
69 - 80 §
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§ Asia

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

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

71 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta -mallia

72 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toteutumista koskeva 
1. ennuste

73 Asia/5 Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitys ja Pakilan nuorisota-
lon nykyisistä tiloista luopuminen

74 Asia/6 Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2019

75 Asia/7 Liikunnan tilankäyttöavustukset vuodelle 2019

76 Asia/8 Tapanilan urheilukentän vuokrauksesta Mosa Wembley Oy:n kanssa 
solmitun vuokrasopimuksen muuttaminen

77 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pia Kopran ym. valtuustoaloitteesta ympärivuotisen teko-
nurmikentän rakentamiseksi Pukinmäen liikuntapuistoon jalkapalloilua 
varten

78 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Eva Biaudet'n ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaupungin liittymises-
tä jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien kan-
sainväliseen verkostoon

79 Asia/11 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimus yleisten 
kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5

80 Asia/12 Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kump-
panuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5
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§ 69
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Laura Varjokari ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Silja 
Borgarsdóttir Sandelin ja Johanna Sydänmaa.

Käsittely

Lautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkir-
jan varatarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Johanna Sydänmaan.

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 Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Silja Borgarsdóttir 
Sandelin ja Jussi Chydenius.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 70
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

8.4.2019, 20 §
Ulkomaalaisten aikakauslehtien digitaalisen palvelun hankinta, kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala

Hallintojohtaja

12.4.2019, 10 §
Valtionavustuksen hakeminen nuorisopalvelukokonaisuuden Nuorisoa-
lan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -hankkeelle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

3.4.2019, 18 §
Hankinta, Pawel Althamer-näyttelyn taideteoskuljetukset, taidemuseo

Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelupäällikkö

7.4.2019, 3 §
Hankinta, AV-laitteet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Annantaloon

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

4.4.2019, 13 §
Maanhaltijan suostumus anniskeluoikeuteen Fazer Food Service Oy:lle 
Kuljetus-Logistiikka -tapahtuman ajaksi Käpylän liikuntapuiston alueelle 
9. - 11.5.2019

10.4.2019, 14 §
Rautatientorin siirrettävän tekojääradan purkamiseen liittyvän opiton 
käyttöönotto

Ulkoilupalvelupäällikkö

2.4.2019, 16 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus käyttöoikeudella Aurinkolahdenlaitu-
rista käyttöoikeudella
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2.4.2019, 17 §
Aluspaikan vuokraaminen Merisatamanrannasta IHA-Lines Helsinki 
Cruisesille

8.4.2019, 18 §
Sipoon Kaunissaaressa sijaitsevien kahdeksan mökin vuokrauspäätös-
ten korjaaminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

5.4.2019, 5 §
Hankinta, litterointipalvelut, nuorisopalvelukokonaisuus

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

4.4.2019, 4 §
Vuokran kohtuullistaminen, Ravintola Nousu Oy

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

19.3.2019, § 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

19.3.2019, § 9
Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

28.03.2019, § 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

28.3.2019, § 7
Nuorisojaoston kokouspäivän muuttaminen

28.3.2019, § 8
Helsingin 4H-yhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

28.3.2019, § 9
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsingin 
ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

28.3.2019, § 10
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n starttiavustushakemus 
vuodelle 2019
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28.3.2019, § 11
Bold Projects rf:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

2.4.2019, § 4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

2.4.2019, § 7
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2019

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 71
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta -mallia

HEL 2019-001427 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Mika Ebelingin ehdotuksesta. 

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

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

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta kannatettava-
na. Lasten määrä ja hyvinvointi ovat tärkeitä kaupungin menestykselle. 
Helsingin syntyvyys on laskenut 20 prosenttia vuoden 2010 tasosta, ja 
on tärkeää viestittää, että Helsingin kaupunki arvostaa ja huolehtii las-
ten oikeuksien toteutumisesta. 

Helsinki on kansainvälisesti vertailtuna erittäin hyvä kaupunki lapsille ja 
nuorille. Lasten ja nuorten huomioiminen kunnan päätöksenteossa on 
kirjattu kaupungin hallintosääntöön ja strategiaan. Helsingin kaupungin 
strategian mukaan yhtenä päämäärä on mahdollistaa nuorten vaikut-
taminen kaupungin toimintaan. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
palveluissa ja avustustoiminnassa lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat 
erityisen huomion kohde. Helsingin tavoitteena on, että jokaisella lap-
sella on ainakin yksi harrastus. Sekä kulttuurin, liikunnan että nuoriso-
työn avustuksissa on erityinen painotus lapsille ja nuorille suunnattuun 
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toimintaan. Myös kirjastoissa lapset ja lapsiperheet muodostavat suu-
ren osan kävijöistä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa nuorten 
osallistumista ja vaikuttamista tukevan Ruuti-toimintakokonaisuuden 
kehittämisestä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinki päättää tehdä tarkemman 
selvityksen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen tähtäävän 
prosessin käynnistämisestä. Prosessin käynnistäminen ja haku Lap-
siystävällinen kunta -malliin vaatii kunnanhallituksen päätöstä peruste-
luineen. Päätöksessä kunnan tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta -yh-
teyshenkilö sekä -koordinaatioryhmä, joka on vastuussa kehittämispro-
sessin kokonaiskoordinaatiosta. Koordinaatioryhmänä voi toimia myös 
jokin kunnassa jo olemassa oleva ryhmä (esim. hyvinvointiryhmä). Mu-
kaan hakeutuminen edellyttää, että Helsinki tekee selvityksen siitä, mi-
ten lapset tällä hetkellä huomioidaan eri hallintoprosesseissa ja tekee 
toimintasuunnitelman jonkin osa-alueen kehittämiseksi lapset parem-
min huomioivaksi.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on mukana Helsingin kaupungin HY-
TE-ohjausryhmässä, joka toimii terveydenhuoltolain 12 § mukaisena 
kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona. HYTE-
ohjausryhmä edistää myös kuntalain 1§ mukaisia asukkaidensa hyvin-
vointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä. Osana HYTE-koor-
dinaatiotyötä ohjausryhmä tarkastelee parhaillaan lapsiin ja nuoriin liit-
tyvän kaupunkiyhteisen koordinaatioryhmän perustamista. Mikäli HY-
TE-koordinaatioryhmässä päädytään lapsille ja nuorille suunnattujen 
palveluiden kaupunkiyhteiseen koordinaatioryhmän perustamiseen, 
voisi tälle koordinaatioryhmälle jatkossa harkita roolia lasten oikeuksien 
toteutumisen edistämisessä ja seuraamisessa kaupunkitasolla osana 
Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 25.9.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Fatim Diarran ja 
27:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Hel-
sinki päättää tehdä tarkemman selvityksen Lapsiystävällinen kunta -
tunnustukseen tähtäävään prosessin käynnistämisestä Helsingissä yh-
teistyössä Suomen Unicef ry:n kanssa. 

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalta. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tuula Haavisto

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

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

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 30012019 Diarra Fatim, Lapsiystävällinen Helsinki 
2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 72
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toteutumista koske-
va 1. ennuste

HEL 2019-003982 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvion ensimmäisen toteutumisen-
nusteen ja kehotti toimialaa ryhtymään toimenpiteisiin tavoitekattee-
seen pääsemiseksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään päätökseen: "Lautakunta katsoo, että toi-
mialan taloutta suunnitellessa pitäisi huomioida myös tulospalkkiot".

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1 käyttötalous 2019
2 Ennuste 1 laitosavustukset 2019
3 Ennuste 1 investoinnit 2019
4 Ennuste 1 määrä ja taloustavoitteet 2019
5 Ennuste 1 sitovat tavoitteet 2019
6 Ennuste 1 Digiohjelman raportti 2019
7 Ennuste 1 Ennustetietolomake 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteu-
tumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on 
lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle 
pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennus-
teen johdosta ryhtyä. 

Kaupunginkanslian 27.2.2019 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien 
vuoden 2019 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euro-
määräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, kaupunkitasoiset strategiamit-
tarit ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa vii-
meistään: 

Ennuste 1/2019 keskiviikkona 10.4.2019 (sisäiset erät 5.4.) 
Ennuste 2/2019 perjantaina 9.8.2019 (sisäiset erät 5.8.) 
Ennuste 3/2019 keskiviikkona 23.10.2019 (sisäiset erät 18.10.) 
Alustava tilinpäätös 2019, tammikuun loppu 2020 

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun 
toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksen-
teossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa ole-
van parhaan mahdollisen tiedon perusteella. 

Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talousarvion toteutumiseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan 41001 sitovan toiminta-
katteen arvioidaan alittuvan 700 000 eurolla. Toimintakatetasoon vai-
kuttaa keskustakirjasto Oodin ennakoitua suuremmasta käytöstä johtu-
va lisärahoituksen tarve ja liikuntapalvelukokonaisuuden kasvaneet yl-
läpitokulut. Tulospalkkioon ei tällä ennusteella ole maksuvaraa.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten (TA-kohdat 41002 ja 41003) ar-
vioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen arvioidaan alittuvan 
150 000 eurolla.

Kaupunkistrategia, kaupunkiyhteiset hankkeet ja yhteissuunnittelu

Maailman toimivin kaupunki

Palvelujen kehittämisen välineeksi on otettu käyttöön viime vuonna ke-
hitetyt kaupunkilaisprofiilit. Jokaisessa palvelussa kuvataan palvelupol-
kuja kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen.

Asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen on käy-
tössä yhteinen väline. Asiakaspalautelaitteita on lisätty edellisvuoden 
tasosta ja suositteluindeksin (NPS) käyttöä on laajennettu. Lähtötason 
arviointi on tehty ja toinen arviointi tehdään loppuvuonna
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Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laadinta edistyy suun-
nitellun aikataulun mukaisesti.

Toimialan tilojen käytön helpottamista koulutus-, kansalais- ja kulttuuri-
toimintaan on edistetty aloittamalla tilojen sähköisen varausjärjestel-
män kehittäminen ja yhteisten periaatteiden laatiminen.

Töölönlahden alueen kehittäminen tapahtumapaikkana sekä kulttuurin 
ja vapaa-ajan keskittymänä etenee suunnitellusti yhdessä Töölönlahti-
verkoston kanssa.

Uudistuvat palvelut

Lapsille ja nuorille kehitetyn valtakunnallisen harrastuspassin käyttöö-
notto etenee suunnitellusti.

Digitaalista asiakkuutta edistetään kytkemällä vähintään kaksi kolmesta 
suuresta asiakastietojärjestelmästä oma.helsinki -asiakkuuteen. Hanke 
etenee suunnitellusti. Toimialan digitalisaatio-suunnitelman toimenpi-
teet etenevät suunnitellusti.

Toimialan digitalisaatio-ohjelma etenee suunnitellusti. Sen avulla pa-
rannetaan palvelujen löydettävyyttä ja asiakaskokemusta. Hankkee-
seen on varattu rahaa vuodelle 2019 yhteensä 2,8 miljoonaa, joista 0,7 
miljoonaa on ulkopuolista rahoitusta ja 1,2 miljoonaa investointirahoja. 
Liitteessä tarkempi selvitys digiohjelmasta.

Toimialan vastuulla oleva kaupunkitason liikkumisohjelma on käynnis-
tynyt ja etenee toimialayhteisesti. Toimialan palveluista koottava palve-
lutarjottimen tuottaminen kahdella Helsingin alueella yhteistyössä Kas-
kon kanssa on käynnistynyt.

Toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen avain-
hankkeita on toteutettu ja asukkaita osallistettu palvelujen kehittämi-
seen. Toimiala on mukana osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa.

Helsinki Biennaalin valmistelua jatketaan sisältöjen ja tuotantojen osal-
ta Vallisaareen. Vuonna 2020 järjestettävän Biennaalin taideteosten 
perustamistöitä aloitetaan Vallisaaressa jo kesällä 2019.

Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta

Valmistelu toimialan johdon, asiantuntijoiden, hallinnon ja tukitehtävien 
henkilöstön yhteisestä toimitilasta etenee suunnitellusti. Töölön kisahal-
lin perusparannuksen tarveselvitystä päivitetään. Lisäksi yksikkökus-
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tannusvertailu suhteessa kuuteen suurimpaan kaupunkiin otetaan käyt-
töön.

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa on määritelty toimialalle kolme sitovaa toiminnallista ta-
voitetta vuosille 2019-2021:

1. Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella.
2. Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen 
ja kansalaistoiminnan paikka.
3. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. 

Sitovien tavoitteiden toteutumista mitataan seitsemän osatavoitteen 
onnistumisella, jotka on projektoitu ja niille on sovittu omistajat johto-
ryhmästä sekä luotu tarvittavat projektirakenteet.

Kaikki projektit ovat käynnistyneet ja niiden vaiheistus ja aikataulu ku-
vataan erillisessä dokumentissa, jossa todetaan myös arvioidut riskit 
kunkin projektin kohdalla. Riskeistä huolimatta osatavoitteiden ennuste-
taan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimialalla seurattavista suoritteista käyntikertojen ennustetaan toteu-
tuvan ja joiltain osin ylittyvän. Yleisten kulttuuripalvelujen käsiteltyjen 
avustusten määrän sekä nuorisopalveluiden nuorten järjestämän toi-
minnan määrän ennustetaan alittavan tavoitteen riittämättömän pohja-
tiedon ja ennakoimattomien toimintaympäristömuutosten vuoksi.

Arvio tavoitteisiin ja toimintaan liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Taloudelliset riskit vuoden 2019 talousarvion sitovan taloustavoitteen 
saavuttamiseksi aiheutuvat liikuntakiinteistöjen riittämättömistä ylläpito- 
ja kunnossapitomäärärahoista. Myös Pirkkolan jäähallin sulkemisesta 
aiheutuu yhä kustannuksia toimialalle. Oodin avautuminen on kasvat-
tanut kirjaston käyntimääriä huomattavasti. Tämä aiheuttaa budjetoitua 
suurempia menoja mm. henkilöstöön, siivoukseen ja vartiointiin sekä 
aineistohankintamäärärahoihin. Riskinä myös on, että toimialalle ase-
tettua tulotavoitetta ei saavuteta; esimerkiksi Biennaalin ulkopuolisen 
rahoituksen osuuteen liittyy epävarmuutta. Lisäksi markkinointi- ja vies-
tintäresurssien väheneminen toimialamuutoksen yhteydessä sekä esi-
merkiksi lipunmyyntikäytännön muutos kulttuuritaloissa vaikuttaa yhä 
siihen, että toimialan myyntitavoitteiden, mutta myös kävijämäärätavoit-
teiden saavuttaminen on haastavaa. Hallinto- ja tukipalvelujen henki-
löstön tiukka mitoitus aiheuttaa palveluviiveitä sisäisille asiakkaille ja tä-
ten vaikuttavat koko toimialan asiakaskokemuksen laatuun.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1 käyttötalous 2019
2 Ennuste 1 laitosavustukset 2019
3 Ennuste 1 investoinnit 2019
4 Ennuste 1 määrä ja taloustavoitteet 2019
5 Ennuste 1 sitovat tavoitteet 2019
6 Ennuste 1 Digiohjelman raportti 2019
7 Ennuste 1 Ennustetietolomake 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 73
Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitys ja Pakilan nuoriso-
talon nykyisistä tiloista luopuminen

HEL 2019-003196 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Pakilanpuiston allianssi -
hankkeen 14.3.2019 päivätyn tarveselvityksen liitteen 1 mukaisena.

Uusien tilojen valmistuttua kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta luopuu 
Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista osoitteessa Lepolantie 19.

Samalla kun lautakunta hyväksyy esitetyn hankkeen, se pitää tärkeänä 
sen selvittämistä, miten voidaan turvata Pakilan nuorisotalon nykyisissä 
tiloissa muina kuin nuorisotalon aukioloaikoina tapahtuvan pienten las-
ten aamu- ja iltapäivätoiminnan (kuten MLL:n muskari ja perhekahvila) 
jatkumisen edellytykset.

Käsittely

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Samalla kun lautakunta hyväksyy esitetyn hank-
keen, se pitää tärkeänä sen selvittämistä, miten voidaan turvata Paki-
lan nuorisotalon nykyisissä tiloissa muina kuin nuorisotalon aukioloai-
koina tapahtuvan pienten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan (kuten 
MLL:n muskari ja perhekahvila) jatkumisen edellytykset.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714

eeva.jalovaara(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689

pirjo.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Pakilanpuiston allianssi
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2 Pakilan nuorisotilan tarvekuvaus
3 Alueasemapiirustus
4 Pakilan nuorisotila, vuokra-arvio / kymp
5 Pakilanpuiston allianssi_työryhmä_20190314

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
vastaanottajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy Pakilanpuiston allianssi -
hankkeen 14.3.2019 päivätyn tarveselvityksen liitteen 1 mukaisena.

Uusien tilojen valmistuttua kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta luopuu 
Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista osoitteessa Lepolantie 19.

Esittelijän perustelut

Pakilanpuiston allianssi -hankkeessa toteutetaan tilat Pakilan ala-as-
teelle, Pakilan yläasteelle, Päiväkoti Havukalle ja Päiväkoti Pakilalle, 
sekä Pakilan nuorisotalolle. Tarveselvitys käsittelee kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan osalta Pakilan nuorisotalon tiloja. Tarveselvitys on tehty 
yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sekä allianssin 
muiden toimijoiden kanssa. 

Pakilan nuorisotalon uudet tilat sijoittuvat osoitteessa Halkosuontie 88 
nykyisin toimivan Pakilan ala-asteen tontille. Hankkeen valmistuttua 
osoitteessa toimivat yhteisessä rakennuksessa ala-aste, yläaste ja 
nuorisopalvelut. Nuorisopalvelujen tarvekuvaus on tarveselvityksen liit-
teenä. 

Liikuntapalvelujen osalta iltakäyttöön tulee perusparannettavan osan 
liikuntasali Halkosuontie 88:ssa, tai hankkeessa uudisrakennettavat lii-
kunnan tilat, mikäli hallihanke ei toteudu.

Palveluverkko ja väestön muutos

Pakilan ja Paloheinän alueen nuorten määrän ennustetaan pysyvän 
samana tai kasvavan hieman seuraavan 15 vuoden aikana. Pakilan ja 
Paloheinän alueella asuvien 9–18 vuotiaiden nuorten määrän on en-
nustettu kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 100 lapsella. Nuoriso-
työn ja -toiminnan tarve on oleellinen, johtuen alueen suuresta lasten ja 
nuorten määrästä.
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Aikaisemmat päätökset

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on kokouksessaan 25.1.2018 päättänyt, että hanke jatkovalmistellaan 
projektiallianssina.

Kaupunginhallituksen 11.10.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosille 2019–2028 on hankkeelle varat-
tu 42,6 miljoonaa euroa vuosille 2019–2024.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on päättänyt hankkeen tarve-
selvityksestä omalta osaltaan kokouksessaan 26.3.2019.

Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet

Toiminta nykyisin

Pakilan nuorisotalo toimii nykyisin Lepolantie 19 olevassa vuokrakoh-
teessa, vanhan Pakilan järjestötalon vuonna 1923 valmistuneissa ti-
loissa. Nuorisotalon toiminnalle vuokrattu pinta-ala on 300 htm². 

Nuorisotalo on auki 4–6 päivää viikossa lapsille ja nuorille; maanantais-
ta perjantaihin iltaisin avoimena toimintana, joka toinen lauantai ver-
taisnuorten avoimena toimintana ja kerran kuussa sunnuntaina vertais-
nuorten ja seurakunnan toimintana. Vuonna 2018 Pakilan nuorisotalos-
sa kirjattiin 3 821 nuorten käyntikertaa ja 10 711 muuta käyntikertaa.

Pakilan nykyisessä nuorisotalossa työskentelee kolme nuoriso-ohjaa-
jaa. He työskentelevät nuorisotalolla ja tekevät yhteistyötä alueen eri 
toimijoiden kanssa. Ohjaajat toimivat myös mm. alueen tapahtumissa, 
muilla nuorisotaloilla, leireillä, jalkautuvat alueelle, järjestävät yhdessä 
nuorten kanssa erilaisia tapahtumia, kouluttavat ja ohjaavat vertaisnuo-
ria ja ryhmäyttävät alueen 7. luokkalaisia.

Nykyisissä tiloissa on päivisin järjestötoimintaa ja muuta ulkopuolista 
toimintaa, kuten leirejä, seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia. 

Tuleva toiminta

Pakilan nuorisotalo toimii jatkossa yläasteen kanssa samassa raken-
nuksessa pääosin yhteiskäyttöisissä tiloissa. Koulun yhteydessä toimi-
va nuorisotyö tavoittaa entistä suuremman määrän alueen nuoria. Ta-
voitteena ovat laajasti yhteiskäyttöiset tilat, jotka ovat nuorisotalon käy-
tössä klo 14:n jälkeen arkipäivisin ja viikonloppuisin. 

Koulun yhteydessä nuorisotila on nuorten tarpeita palveleva ja hyvin 
saavutettava. Uusi sijainti mahdollistaa tiiviin moniammatillisen yhteis-
työn koulun kanssa, sekä kokonaisvaltaisen nuorten kasvun tukemisen. 
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Verkostotyöllä voidaan mahdollistaa myös monipuolisempi ja laaja-
alaisempi nuorisotyö. 

Pakilan allianssihankkeessa on suunniteltu nuorisopalvelujen toiminnal-
le tilat alueelliselle nuorisotalolle. Niihin sisältyy nuorisotoiminnan 
omassa käytössä olevat toimisto- ja varastotila (vuokranmaksun perus-
teena 100%), laajuudeltaan noin 30 m². Yhteiskäyttöisen tilan (vuok-
ranmaksun perusteena esim. 50%), laajuus on noin 300 m², ja se on 
yksi koulun soluista. Yhteiskäyttöisessä tilassa on avointa nuorisotoi-
mintaa. Tilassa on mahdollisuus askarteluun, tietokone- tai konsolipe-
laamiseen, ja pienkeittiö kokkaustoimintaan. Koulun kanssa yhteisiin ti-
loihin sijoittuvat myös tarvittavat wc-tilat ja henkilökunnan sosiaalitilat.

Lisäksi tilojen suunnittelussa huomioidaan esteetön käynti ulkoa, ilta-
käytön alueen erottaminen muusta koulun alueesta lukituksella, sekä 
koulun muiden tilojen käyttömahdollisuus tarvittaessa; musiikkiluokka, 
liikuntasali puku- ja pesutiloineen, kotitalousluokka isommilla ryhmillä.

Tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset, toimivat ja tilatehokkaat. Moni-
käyttöiset ja helposti muunneltavat koulutilat soveltuvat myös nuoriso-
toiminnan tiloiksi. Yhteiskäyttöiset tilat säästävät kustannuksia ja tuot-
tavat monipuolisempia toimintaympäristöjä. Myös asukasyhdistykset ja 
kansalaistoiminta voivat hyödyntää tiloja. Hankesuunnitteluvaiheessa 
tarkemmin määriteltävät tilat varustetaan tilapäistä majoituskäyttöä var-
ten, mikä mahdollistaa myös yönuta-toiminnan. Piha-alueet peruskorja-
taan ja varustetaan uusin leikkivälinein. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan ja hankkeen käyttäjätoimialojen laatimia, ra-
kentamista ja suunnittelua koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Tilahankinnan vaihtoehdot ja sijoittuminen

Tarveselvityksessä tutkittiin kolme sijaintivaihtoehtoa, joista jokainen 
voitiin toteuttaa ilman kaavamuutosta. Esitetyssä ratkaisussa tilat sijoit-
tuvat kahteen rakennukseen siten, että Havukan tontille toteutetaan 
uudisrakennuksena päiväkoti ja alkuopetus. Halkosuontie 88:aan, pe-
rusparannettavaan ala-asteen rakennukseen ja laajennukseen sijoittu-
vat perusopetuksen 3.–9. luokat sekä nuorisotilat. 

Perusopetuksen liikuntatilat sijoittuvat liikuntahalliin joka toteutetaan 
kaupungin ja HNMKY:n yhteishankkeena. Mikäli liikuntahallin hanke ei 
toteudu, perusopetuksen liikunnan tilat sijoitetaan nykyiselle ala-asteen 
tontille. 

Nuorisotalo jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissa, kunnes hanke valmis-
tuu. Koulua varten toteutetaan väistötilapaviljongit.
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Tekniset ja taloudelliset perustelut

Hankkeen uudisrakennukset suunnitellaan tehokkaiksi, huomioidaan 
sisäilman laatu, valaistus, paloturvallisuus, äänenvaimennus ja esteet-
tömyys sekä tulevaisuuden oppimisympäristön vaatimukset. Tilasuun-
nittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys sekä tilojen muunnelta-
vuus. Hankkeessa toteutetaan pitkäaikaiskestäviä, energiatehokkaita ja 
helposti huollettavia rakennuksia. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja 
varustukset ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhdis-
tettavia. 

Hankkeessa perusparannetaan vuonna 1954 valmistunut ala-asteen 
rakennus. Sen esteettömyyttä parannetaan, tilajärjestelyjä, kiintokalus-
tusta ja varustusta ajanmukaistetaan. Tilojen monikäyttöisyyttä kehite-
tään. Akustiikkaa parannetaan käytävillä ja opetustiloissa. Alapohjat 
uusitaan ja ikkunoiden lämmöneristystä parannetaan. Kohteen ilman-
vaihtojärjestelmä ajanmukaistetaan ja lämpö-, vesi- ja viemärijärjestel-
mät uusitaan osittain. Rakennuksen sähköjärjestelmät uusitaan.

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Pakilan allianssihanke kokoaa alueen varhaiskasvatuksen, perusope-
tuksen ja nuorisotyön toimimaan kahteen rakennukseen, nykyisten vii-
den sijasta. Ratkaisulla saavutetaan säästöjä tila- ja toimintakustan-
nuksissa, sekä synergiaetuja yhteisissä tiloissa toimimisen osalta. Paki-
lan nuorisotila toimii jatkossa uusissa ja peruskorjatuissa terveellisissä 
tiloissa. Yhteiskäyttöiset tilat antavat mahdollisuuden uudenlaiseen 
toiminnalliseen yhteistyöhön koulun kanssa.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita: 
Asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta toteutetaan hankkeessa koko hank-
keen ajan, tilat suunnitellaan siten, että niissä on mahdollista järjestää 
asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa. Perusparannettavan 
osan energiatehokkuutta parannetaan ja uudisosat rakennetaan ener-
giatehokkaiksi.

Aikataulu

Hankkeen alustavan tavoiteaikataulun mukaan hanke toteutetaan kah-
dessa vaiheessa, 6/2020-12/2021 ja 1/2022-7/2023. Nuorisopalvelujen 
tilan osalta mahdollinen tilojen käyttöönotto on siis joko vuoden 2022 
alussa tai 2023 syksyllä, aikataulu tarkentuu hankesuunnittelun aikana.

Hankkeen kokonaislaajuus ja kustannukset

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 12 800 brm², huoneistoala yhteensä 
noin 10 500 htm².
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Kaupunkiympäristön toimialan arvio hankkeen enimmäishinnasta ilman 
liikuntahallin kustannuksia on noin 49 900 000 euroa eli 3 900 eu-
roa/brm² (alv 0%) kustannustasossa 1/2019. Kaupungin osuus liikunta-
hallin investoinnista on noin 2 000 000 – 2 700 000 euroa. Mikäli liikun-
tatilat toteutetaan kokonaisuudessaan koulurakennusten yhteydessä, 
hankkeen laajuus on noin 14 000 brm² ja rakentamiskustannukset ovat 
noin 54 400 000 euroa eli 3 886 euroa/brm² (alv 0%).

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle koko hankkeessa on noin 3 180 000 
euroa vuodessa eli noin 25,20 euroa/htm²/kk ja liikuntahallin osalta 
100 000 euroa vuodessa, yhteensä 3 280 000 euroa vuodessa. Jos lii-
kuntatilat toteutetaan koulurakennuksen yhteyteen, tilakustannus on 
3 400 000 euroa vuodessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osal-
ta väistötilojen kustannus on 180 000 euroa vuodessa. 

Liikuntahallin toteutus ei vaikuta nuorisopalvelujen tilan kustannuksiin. 
jotka ovat molemmissa tapauksissa arviolta 58 400 euroa vuodessa. 

Nuorisotilan vuokra

Pakilan nuorisotalon (Lepolantie 19) nykyinen vuokra on 3 155 euroa 
kuukaudessa, vuositasolla noin 37 860 euroa, vuokranmaksun perus-
teena 300 htm². 

Kaupunkiympäristön toimialan alustavan vuokra-arvion mukaan nuori-
sopalveluiden tilan tuleva pääomavuokra on 27,01 euroa/htm²/kk, yllä-
pitovuokra 3,48 euroa/htm²/kk eli yhteensä 30,49 euroa/htm²/kk. Vuosi-
tasolla vuokra on noin 65 858 euroa, 5 488 euroa kuukaudessa. Pää-
omavuokraa rasittavat kiinteistössä aiemmin tehdyt korjaukset.

Vuokranmaksun perusteeksi on laskettu 180 htm², jotka koostuvat 
30 m²:n kokonaan nuorisopalvelujen käytössä olevasta tilasta ja 
300 m²:n yhteiskäyttöisestä tilasta. Yhteiskäyttöisen tilan osalta vuokra-
vaikutus on alustavassa arviossa jaettu puoliksi. Vuokran jakautuminen 
yhteiskäyttötilojen osalta käyttäjätoimialojen kesken tarkennetaan han-
kesuunnitelmavaiheessa. 

Vuokrakustannusten arvioitu nousu nykyisestä on noin 28 000 euroa 
vuodessa. Vuokranmaksun pinta-ala pienenee yhteiskäyttöisten tilojen 
vuokran jakaantuessa molemmille käyttäjille.

Toiminnan käynnistämiskustannukset

Arvioidut toiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 55 000 euroa, 
sisältäen kalustamisen, tarvikkeet, varusteet, laitteet ja tietohallinnon 
hankinnat. Arvio hankkeen toteuttamisen aiheuttamista muuttokustan-
nuksista on 20 000 euroa, sisältäen vanhan tilan tyhjentämisen. Henki-
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löstön määrä ei kasva. Toimiala varautuu vuosittaisiin toimintakustan-
nuksiin.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714

eeva.jalovaara(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689

pirjo.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Pakilanpuiston allianssi
2 Pakilan nuorisotilan tarvekuvaus
3 Alueasemapiirustus
4 Pakilan nuorisotila, vuokra-arvio / kymp
5 Pakilanpuiston allianssi_työryhmä_20190314

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
vastaanottajat Esitysteksti

Tiedoksi

vastaanottajat

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.04.2019 § 65

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 113
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§ 74
Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002743 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi toiminta-avustusta esittely-
tekstistä ilmenevin perusteluin 296 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja 
eritysjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteen 1 mu-
kaisesti.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi, että avustuksiin sovel-
letaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä yleisohjeita avus-
tusten myöntämisestä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajaoston 
päättämiä hakuohjeita 23.10.2018, § 19 ja että avustusten saajien on 
toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudatettava näitä ohjeita.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille kokonaisuudessaan päätök-
sen jälkeen liikuntajaoston päätöstä 23.10.2018, § 19 noudattaen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatetta-
vat yleisohjeet 12.12.2011).

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

1. Biosukeltajat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
2. Go Time Athletics ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
3. Haukilahden Urheiluampujat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä 

ei riitä
4. Helsingin Melojat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
5. Helsinki Coast Quads Roller Derby ry – seuran aktiiviharrasta-

jamäärä ei riitä
6. Idän Traktor ry – ei ole hakenut toiminta-avustusta
7. Suomen Kurditalo ry – ei liikuntaseura
8. Voimistelu- ja Urheiluseura FEMMA ry – seuran aktiiviharrasta-

jamäärä ei riitä
9. Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry – seuran aktiiviharrastaja-

määrä ei riitä

Käsittely
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Asian aikana kuultavana oli liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan toiminta-avustukset 2019
2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 17.4.2019 § 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avus-
tusten myöntöperusteista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19. Liikuntajaos-
to ositti 24.1.2019, § 3 avustuksiin käytössä olevasta 8 066 000 euron 
määrärahasta yhteensä 2 miljoonaa euroa käytettäväksi liikuntaseuro-
jen toiminta-avustuksiin.  Liikuntajaosto jakoi yhteensä 2 miljoonaa eu-
roa toiminta-avustuksia 294 liikuntaseuralle ja 28 eläkeläis- ja erityisjär-
jestön liikuntaryhmälle 2.4.2019, § 5. 

Liikuntajaosto lisäsi yksimielisesti päätökseen myös seuraavan kirjauk-
sen: ”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärä-
rahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. 
Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset en-
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naltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittä-
vänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin stra-
tegiatavoitteiden mukaisia.”

Liikuntajaoston 2.4.2019 tekemän päätöksen jälkeen liikuntaseura 
Funky Team ry otti yhteyttä liikuntapalveluun ja tiedusteli, miksi seura 
ei ole avustuksia saaneiden joukossa. Funky Team ry lähetti kuva-
kaappauksen sähköisestä asiointikansiostaan, jossa seuran toiminta- ja 
tilankäyttöavustushakemus näkyi lähetettynä. Tilannetta selvitettiin 
kaupunginkanslian ja järjestelmätoimittajien kanssa. Funky Team ry:n 
avustushakemus oli jäänyt sähköiseen asiointiin eikä lähettämisestä 
huolimatta ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Lisäselvityksissä kävi 
ilmi, että Funky Team ry:n lisäksi myös Voimistelu- ja Urheiluseura 
Lauttasaaren Pyrintö ry:n hakemus oli jäänyt sähköisen asioinnin puo-
lelle, eikä ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Sekä Funky Team ry 
että Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry olivat lähettä-
neet hakemukset määräaikaan mennessä. 

Kun järjestelmään liittyvä virhe, jonka vuoksi kahden seuran hakemuk-
set eivät olleet mukana avustuskäsittelyssä havaittiin, niin kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan apulaispormestari käytti otto-oikeuttaan päätök-
sellä 17.4.2019, § 3 (liite 2) ja toi asian uudelleen päätettäväksi kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakuntaan (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lii-
kuntajaoston 2.4.2019 tekemän, toiminta-avustusten myöntämistä kos-
kevan päätöksen § 5 ottaminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
päätettäväksi). Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luku § 3:n mu-
kaan apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jos-
sa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. 

Funky Team ry ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö 
täyttävät toiminta-avustuksen myöntämisen ehdot ja ovat lähettäneet 
hakemukset 15.2.2019 määräaikaan mennessä. Näiden seurojen avus-
tushakemukset tulee ottaa huomioon jaettaessa vuoden 2019 toiminta-
avustuksia.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava 
lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakun-
nalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- 
ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jä-
senilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.
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Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon. Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy 
laskennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan erityisesti 
lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa al-
le 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuis-
ten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seu-
rassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
(VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. 

Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan 
liikuntaseurojen junioritoiminnan tavoin 80 %. 

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2019 edelleen käytössä 
jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin -10 % tai 
kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 
2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta. Jarrua ei käytetä silloin, kun 
seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan 
muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen 
vuoksi.

Tässä päätöksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää toimin-
ta-avustusta 296 liikuntaseuralle (305/2018) ja 28 eläkeläis- ja erityis-
järjestöjen liikuntaryhmälle (26/2018). Funky Team ry:n ja Voimistelu- 
ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:n avustushakemukset käsitel-
tiin samoilla laskennallisilla perusteilla kuin muiden seurojen. Avustus-
laskennassa on huomioitu -10 % - +30 % jarru silloin kun muutos joh-
tuu vuonna 2017 muuttuneesta laskennasta. Funky Team ry:lle myön-
netään toiminta-avustusta 13 341 euroa ja Voimistelu- ja Urheiluseura 
Lauttasaaren Pyrintö ry:lle 2 500 euroa. 

Kun 2 miljoonan euron toiminta-avustusmäärärahan jakamisessa huo-
mioidaan käytössä olevat jarruprosentit sekä Funky Team ry:lle ja Voi-
mistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:lle myönnettävät avus-
tukset, pienenevät muiden kuin -10 % jarrun piirissä olevien, liikunta-
jaoston 2.4.2019, § 5 päätöksessä mukana olleiden seurojen toiminta-
avustukset noin 1 %.

Euroissa toiminta-avustusten pieneneminen tarkoittaa seuralle 1 – 
1 050 euroa pienempää avustusta kuin liikuntajaoston kokouksessa 
2.4.2019, § 5 myönnettiin saadun avustuksen suuruudesta riippuen.

Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään HJK ry:lle, Tapanilan Erä 
ry:lle, EräViikingit ry:lle, HNMKY ry:lle, Pallo-Pojat Juniorit ry:lle, Voi-
misteluseura Helsinki ry:lle, Helsingfors Simsällskap r.f:lle, FC Kontu 
Itä-Helsinki ry:lle sekä Puistolan Urheilijat ry:lle. Suurin toiminta-avus-
tus jaetaan HJK ry:lle.
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Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Toiminta-avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa 
liikkuu noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on 
tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksilla mahdollis-
tetaan seurojen toimintaa.

Päätöksellä varmistetaan liikuntaseurojen yhdenvertainen ja avustuk-
sen myöntämisen ehtojen mukainen kohtelu.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan toiminta-avustukset 2019
2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 17.4.2019 § 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
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Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.04.2019 § 5
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§ 75
Liikunnan tilankäyttöavustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002742 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi tilankäyttöavustusta esittely-
tekstistä ilmenevin perustein 234 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja 
eritysjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa liitteen 1 mu-
kaisesti. 

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi, että avustuksiin sovel-
letaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä yleisohjeita avus-
tusten myöntämisestä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajaoston 
päättämiä hakuohjeita 23.10.2018, § 19, ja että avustusten saajien on 
toiminnassaan ja taloudenpidossaan noudatettava näitä ohjeita.

Avustukset maksetaan päätöksen jälkeen yhdessä erässä niille, joiden 
tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kahdes-
sa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on 100 000 euroa tai enem-
män. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jälkeen ja 
puolet kesäkuussa.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011).

Tilankäyttöavustusta ei myönnetä muille hakijoille, koska ne eivät täyt-
täneet tilankäyttöavustuksen myöntämisen kriteerejä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947
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lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan tilankäyttöavustukset 2019
2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 17.4.2019 § 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avus-
tusten myöntöperusteista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19. 

Liikuntajaosto ositti 24.1.2019, § 3 kokouksessa 8 066 000 euron avus-
tusmäärärahasta 5 835 000 euroa jaettavaksi tilankäyttöavustuksiin. 
Liikuntajaosto päätti jakaa tästä tilankäyttöavustusmäärärahasta 
950 000 euron suuruinen kohdeavustus clearing-järjestelmään jääkie-
kon ja taitoluistelun avustettavien seurojen juniorien jäävuorojen tuke-
miseksi. Lisäksi tilankäyttöavustusmäärärahasta jaettiin yhteensä 
300 000 euron suuruinen lisätuki clearing-järjestelmään taitoluistelun ja 
jääkiekon junioreille sekä ringeten junioreille Pirkkolan jäähallien sul-
keutumisen vuoksi. (liikuntajaosto 24.1.2019, § 3). Tässä päätöksessä 
seuroille jaetaan jäljelle jäävä 4 585 000 euron tilankäyttöavustus.

Liikuntajaosto jakoi yhteensä 4 585 000 euroa tilankäyttöavustuksina 
liikuntaseuroille 2.4.2019, § 6. Tilankäyttöavustuksia myönnettiin 232 
liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle. 
Liikuntajaosto lisäsi yksimielisesti päätökseen myös seuraavan kirjauk-
sen: ”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärä-
rahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Ti-
lankäyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja 
niiden vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pi-
tää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäi-
sevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syr-
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jäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoit-
teiden mukaisia.”

Liikuntajaoston 2.4.2019  tekemän päätöksen jälkeen liikuntaseura 
Funky Team ry otti yhteyttä liikuntapalveluun ja tiedusteli, miksi seura 
ei ole avustuksia saaneiden joukossa. Funky Team ry lähetti kuva-
kaappauksen sähköisestä asiointikansiostaan, jossa seuran toiminta- ja 
tilankäyttöavustushakemus näkyi lähetettynä. Tilannetta selvitettiin 
kaupunginkanslian ja järjestelmätoimittajien kanssa. Funky Team ry:n 
avustushakemus oli jäänyt sähköiseen asiointiin eikä lähettämisestä 
huolimatta ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Lisäselvityksissä kävi 
ilmi, että Funky Team ry:n lisäksi myös Voimistelu- ja Urheiluseura 
Lauttasaaren Pyrintö ry:n hakemus oli jäänyt sähköisen asioinnin puo-
lelle, eikä ollut saapunut käsittelyjärjestelmään. Sekä Funky Team ry 
että Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry olivat lähettä-
neet hakemukset määräaikaan mennessä. 

Kun järjestelmään liittyvä virhe, jonka vuoksi kahden seuran hakemuk-
set eivät olleet mukana avustuskäsittelyssä havaittiin, niin kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan apulaispormestari käytti otto-oikeuttaan päätök-
sellä 17.4.2019, § 2 (liite 2) ja toi uudelleen päätettäväksi kulttuurin ja 
vapaa-ajan lautakuntaan (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston 2.4.2019 tekemän, tilankäyttöavustusten myöntämistä koske-
van päätöksen § 6 ottaminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pää-
tettäväksi). Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luku § 3:n mukaan 
apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen 
alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. 

Funky Team ry ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö 
täyttävät tilankäyttöavustuksen myöntämisen ehdot ja ovat lähettäneet 
hakemukset 15.2.2019 määräaikaan mennessä. Näiden seurojen avus-
tushakemukset tulee ottaa huomioon jaettaessa vuoden 2019 tilankäyt-
töavustuksia.

Tässä päätöksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää tilan-
käyttöavustusta 234 liikuntaseuralle (243/2018) ja 21 eläkeläis- ja eri-
tyisjärjestöjen liikuntaryhmälle (22/2018). Funky Team ry:n ja Voimiste-
lu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:n avustushakemukset käsi-
teltiin samoilla laskennallisilla perusteilla kuin muiden seurojen. Funky 
Team ry:lle myönnetään tilankäyttöavustusta 68 989 euroa ja Voimiste-
lu- ja Urheiluseura Lauttasaaren Pyrintö ry:lle 2 253 euroa. 

Kun 4 585 000 euron tilankäyttöavustusmäärärahan jakamisessa huo-
mioidaan Funky Team ry:lle ja Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaa-
ren Pyrintö ry:lle myönnettävät avustukset, pienenevät muiden, liikunta-
jaoston 2.4.2019, § 6 päätöksessä mukana olleiden seurojen tilankäyt-
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töavustukset 2 %. Euroissa 2 % tilankäyttöavustusten pieneneminen 
tarkoittaa avustuksen suuruudesta riippuen seuralle 3 – 3 700 euroa 
pienempää avustusta kuin 2.4.2019, § 5 liikuntajaoston kokouksessa 
myönnettiin.

Suurimmat tilankäyttöavustukset myönnetään HVS-Tennis ry:lle, Tapa-
nilan Erä ry:lle, HNMKY ry:lle, Smash ry:lle, HJK ry:lle, Puistolan Urhei-
lijat ry:lle, EräViikingit ry:lle ja Voimisteluseura Helsinki ry:lle.  

Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava 
lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakun-
nalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- 
ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jä-
senilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin perustein. Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun 
omien tilojen säännöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen lii-
kuntasalien käyttöön haetaan tilankäyttöavustusta. Avustus myönne-
tään ympärivuotisesti perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuok-
riin. Lisäksi voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset kuluvan 
vuoden tilojen käytössä. 

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon. 

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Avustettavien seurojen toiminnassa on mukana noin 
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58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli 
harrastusten tarjoajana. Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilo-
jen käytön tukeminen on heille tärkein tukimuoto. Avustuksilla mahdol-
listetaan seurojen toimintaa. 

Päätöksellä varmistetaan liikuntaseurojen yhdenvertainen ja avustuk-
sen myöntämisen ehtojen mukainen kohtelu.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan tilankäyttöavustukset 2019
2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 17.4.2019 § 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 02.04.2019 § 6
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§ 76
Tapanilan urheilukentän vuokrauksesta Mosa Wembley Oy:n kans-
sa solmitun vuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2016-011672 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa liikuntalautakunnan 
2.3.2017, § 56 tekemää päätöstä maa-alueen vuokraamisesta Malmin 
Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Helsingin 39. kaupungino-
sassa (Tapaninkylä) Tapanilan urheilukentän alueelta. Vuokratun maa-
alueen ylläpitoaluetta pienennetään karttaliitteen mukaisesti 40 neliö-
metrillä. Ylläpitoalue on ennen muutosta 11 465 m² ja muutoksen jäl-
keen 11 425 m². Muutoksen jälkeen vuokrattava maa-alue on kokonai-
suudessaan 21 156 m², josta peritään vuokraa varsinaisen kenttä- ja 
pysäköintialueen pinta-alan 9 731 m²:n pohjalta. Ylläpitoalueelta ei peri-
tä vuokraa, joten muutos ei vaikuta maa-alueen vuokraan.  

Vuokrasopimus on liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palve-
lun päällikön 26.1.2018, 5 § päätöksellä siirretty perustettavan yhtiön 
nimistä Mosan Wembley Oy:n nimiin. 

Vuokrasopimuksen ehdot päivitetään vastaamaan tällä hetkellä käytös-
sä olevia tekonurmikenttien sopimusehtoja. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimusluonnos
2 Kartta_Tapanilan urheilukenttä_maa-alue_Mosan Wembley Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
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Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta on vuokrannut kaupunginhallituksen antamin oi-
keuksin (2.3.2017, § 56) Tapanilan urheilukentän alueella sijaitsevan 
21 196 neliömetrin suuruisen maa-alueen, joka koostuu 9 300 m²:n 
suuruisesta kenttäalueesta ja 431 m²:n pysäköintialueesta sekä 11 465 
m² ylläpitoalueesta. Maa-alueen vuokraus on siirretty liikuntapaikka-
päällikön päätöksellä (26.1.2018, 5 §) perustettavan yhtiön nimistä Mo-
san Wembley Oy:n nimiin. Vuokrasopimuksen muutosoikeutta ei ole 
delegoitu viranhaltijalle, joten asia tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan päätettäväksi. 

Tapanilan urheilukentän ympäristöön on tarve pystyttää matkapuhelin-
tukiasema. Soveltuva paikka tukiasemalle sijaitsee Tapanilan urheilu-
kentän koillisreunalla, alueella joka on vuokrattu Mosan Wembley 
Oy:lle jalkapallokenttää ympäröivänä ylläpitoalueena. Jotta maa-alue 
voidaan vuokrata matkaviestintukiasemaa varten, tulee Mosan Wemb-
ley Oy:n vuokra-aluetta muuttaa. Vuokra-aluetta pienennetään ylläpi-
toalueen osalta karttaliitteen mukaisesti 40 neliömetriä. Vuokralaisen 
vastuulla oleva ylläpito alue pienenee 11 465 neliömetristä 11 425 ne-
liömetriin. Vuokra peritään aiemman päätöksen mukaisesti kenttä- ja 
pysäköintialueesta, jotka ovat yhteensä 9 731 m². Vuokra-alue koko-
naisuudessaan jatkossa olisi 21 156 m².

Vuokrasopimukseen tehtävä muutos on merkitykseltään vähäinen ja 
laadultaan tekninen, joten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää 
muutoksesta. Asia olisi muutoin toimivaltaoikeutuksien perusteella viety 
kaupunginhallituksen käsittelyyn, sillä vuokra-aikaa on jäljellä yli 10 
vuotta. Hallintosäännön 10 luvussa, 1 § on määritelty: "Ellei toimivallas-
ta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimia-
lallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
omainen päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta 
kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuok-
ra-suhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua ir-
tisanomisesta."

Esittelijä
ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg
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Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimusluonnos
2 Kartta_Tapanilan urheilukenttä_maa-alue_Mosan Wembley Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
26.01.2018 § 5

Liikuntalautakunta 02.03.2017 § 56

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 163

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 126
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§ 77
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pia Kopran ym. valtuustoaloitteesta ympärivuotisen te-
konurmikentän rakentamiseksi Pukinmäen liikuntapuistoon jalka-
palloilua varten

HEL 2019-001425 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lämmittämättömän tekonur-
mikentän rakentamista Pukinmäen liikuntapuiston isolle kivituhkaken-
tälle pohjoishelsinkiläisten jalkapallon harrastajien olosuhteiden kehit-
tämiseksi.

Nykyisellä yleisurheilukentällä on kuusi tartanilla päällystettyä 400:n 
metrin rataa ja kenttälajien suorituspaikat, joista moukarinheittopaikka 
on kentän ulkopuolella. Itse kenttä on nurmipintainen ja kooltaan 105 x 
64 metriä. Kentällä on kattamaton katsomo. Liikuntapuistossa on lisäksi 
kaksi kivituhkapintaista kenttää, toinen 95 x 60 metriä ja pienempi nap-
pulakenttä 60 x 40 metriä, pienehkö nurmipintainen harjoittelualue, erit-
täin suosittu lähiliikuntapaikka, jossa on kuntolaitteiden lisäksi kaksi 
monitoimikaukaloa, koripallokenttä, pöytätennis, kiipeilyseinä ja parkou-
rin harjoittelupaikka. Puiston neljän tekonurmipintaisen tenniskentän al-
la on jäädytysputket, joten talvisin tennisalueella on tekojääkaukalo. Iso 
hiekkakenttä jäädytetään talvisin luonnonjääksi. 

Liikuntapuistossa työskentelee neljä vakituista liikuntapaikanhoitajaa, 
jotka palvelevat vuosittain noin 115 000 asiakasta, joista alueen koulu-
laiset muodostavat merkittävän osan. Aloitteessa perustellaan ympäri-
vuotisen tekonurmen rakentamista jalkapalloilua varten Pukinmäen lii-
kuntapuistoon muun muassa Pukinmäenkaaren peruskoulun tarpeilla 
ja sillä, että liikuntapuistossa on tilaa, kun voimassa olevan asemakaa-
van sallima liikuntahalli ei ole toteutunut. Kaavan osoittaman hallin 
paikka sijaitsee nykyisellä pysäköintialueella, kun taas kaavan pysä-
köintialueella on liikuntapuiston valaisematon kivituhkapintainen nappu-
lakenttä.

Ainoa valaistu kaavan mukainen kenttäalue, johon tekonurmen voisi 
kohtuullisilla kustannuksilla sijoittaa, on nykyinen huoltorakennuksen 
länsipuolella sijaitseva iso kivituhkakenttä. Kentän jalkapallokäyttö on 
vuosien varrella laskenut välille 5 000 – 8 000 käyntikertaa vuodessa, 
mutta talvisin kentälle jäädytettävällä luonnonjäällä on käyttäjiä lähes 
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saman verran. Hyväkuntoisella tekonurmikentällä jalkapallon käyttöker-
toja voi olla 40 000 – 50 000 vuodessa. 

Lämmitettävän tekonurmikentän rakentamiskustannukset ovat paikasta 
riippuen suuruusluokkaa 600 000 euroa. Lämmitettävät kentät kulutta-
vat huomattavasti energiaa ja lisäävät näin merkittävästi käyttökustan-
nuksia noin 50 000 euroa talvikaudessa. Liikuntapaikat-palvelu ei ole 
varautunut Pukinmäen liikuntapuiston käyttökustannusten merkittävään 
nousuun, mutta lämmittämättömän tekonurmen hoito olisi mahdollista 
nykyisin resurssein. Lämmitettävän tekonurmikentän rakentaminen Pu-
kinmäen isolle kivituhkapintaiselle kentälle on kuitenkin käytännössä 
mahdotonta, koska kentän alla kulkee 800 millimetrinen runkovesiputki, 
jolle on kaavassa varaus. 

Lämmitettävän tekonurmen sijaan kentälle voisi asentaa tekonurmima-
ton, joka jo lämmittämättömänäkin parantaisi jalkapalloilun olosuhteita 
Pukinmäen alueella huomattavasti sekä mahdollistaisi kentän jäädyt-
tämisen edelleen talvisin jääurheilun käyttöön. Tekonurmimaton han-
kinta- ja asennuskustannukset olisivat 250 000 euron luokkaa. 

Liikuntapalvelukokonaisuus on alustavasti suunnitellut tekonurmen ra-
kentamista Pukinmäen liikuntapuistoon vuonna 2020, mutta tämän to-
teutuminen on osittain riippuvainen myös liikuntapuistojen ja liikunta-
alueiden rakentamiseen ko. vuodelle osoitettavien määrärahojen koko-
naistasosta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 30012019 Kopra Pia, Pukinmäen liikuntapuistoon 
tekonurmikenttä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.5.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kop-
ran ja 14:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään että 
Pukinmäen liikuntapuistoon rakennetaan tekonurmikenttä ympärivuoti-
seen käyttöön jalkapalloilua varten.  Aloite on kokonaisuudessaan liit-
teenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muiden toimialojen lauta-
kunnilta. 

Esittelijä
ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 30012019 Kopra Pia, Pukinmäen liikuntapuistoon 
tekonurmikenttä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 78
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Eva Biaudet'n ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaupungin liittymi-
sestä jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien 
kansainväliseen verkostoon

HEL 2019-002606 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Mika Ebelingin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana sel-
vitetään erilaiset osallistumistavat Fair Saturday -tapahtuman viettoon 
yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa ja tehdään saatujen 
kokemusten ja selvitysten jälkeen päätös mahdollisesta liittymisestä 
Fair Saturday -verkostoon kaupunkina.

Fair Saturdayta vietetään vuosittaisen Black Fridayksi nimetyn marras-
kuun viimeisen perjantain ostospäivän jälkeisenä päivänä. Fair Satur-
dayn painotus on kulttuurin ja yhteisöllisyyden juhlimisessa: taiteilijat ja 
kulttuuri-instituutiot tukevat esityksillään valitsemiaan sosiaalisia kohtei-
ta. Tapahtuma on lähtenyt liikkeelle Bilbaosta. Marraskuussa 2015 se 
järjestettiin ensimmäisen kerran useammassa (45) kaupungissa Es-
panjassa, ja on sen jälkeen levinnyt kymmeniin muihin kaupunkeihin eri 
mantereilla. Vuonna 2018 järjestettiin 630 tapahtumaa 106 kaupungis-
sa. Virallisia, suurimuotoisemmin toimivia Fair Saturday -kaupunkeja 
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ovat mm. Milano, Pisa, Bristol, Dundee ja Lima sekä koko Skotlanti. 
Vuonna 2019 verkostoon on liittynyt mm. Chicago.

Valtuutettu Eva Biaudet ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että Helsinki 
liittyisi jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien 
kansainväliseen verkostoon. Tapahtuman takana on Espanjaan rekis-
teröity Fair Saturday Foundation, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä 
kolmella tasolla: kaupunki järjestää tapahtuman itse lisensointia hyväk-
sikäyttäen, tapahtuma rakennetaan kaupungin ja säätiön yhteistyönä 
sopimukseen perustuvalla tavalla, tai kaupunki voi ostaa järjestelyt sää-
tiöltä avaimet käteen -periaatteella. Suuntaa-antavaa hinnoittelutietoa 
on toistaiseksi yhteistyömallista, jonka hinnaksi säätiö esittää ensim-
mäisenä vuotena 18 000 – 20 000 euroa ilman matka- ja majoituskulu-
ja. Bilbaosta matkustaa kaksi henkilöä konsultoimaan tapahtuman jär-
jestelyjä 2–3 kertaa/vuosi.

Viralliseksi Fair Saturday -kaupungiksi ryhtyminen tarkoittaisi, että kau-
punki sitoutuu edistämään tapahtuman järjestelyjä oman organisaa-
tionsa kautta. Vastaavasti kaupunki pääsee osaksi kansainvälistä viral-
listen Fair Saturday -kaupunkien verkostoa.

Fair Saturday -verkostoon osallistumisesta on neuvoteltu Fair Saturday 
-säätiön ja kaupungin kulttuuripalvelukokonaisuuden kesken. Palvelu-
kokonaisuuden omiin vuoden 2019 ohjelmiin tapahtumaa ei pystytä re-
surssisyistä sisällyttämään. Suomalaisessa kontekstissa ei ole myös-
kään pidetty tarkoituksenmukaisena että kaupunki olisi ensisijainen 
toimija tämän tyyppisessä kampanjassa.

Tapahtuman järjestämisestä on keskusteltu myös joidenkin kansalai-
syhteiskunnan/järjestöjen edustajien kanssa. Kaksi kansalaisjärjestöä 
on tehnyt yhdessä kulttuuriavustushakemuksen Fair Saturday -toimin-
nan järjestämiseksi vuonna 2019. Tavoitteena on selvittää Fair Satur-
day -konseptin toimivuutta ja vetovoimaa Helsingissä. Päätös avustuk-
sesta tehdään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 28.5.2019. 

Mikäli kulttuuri- ja kirjastojaoston päätös on myönteinen, päästään Hel-
singissä syksyllä 2019 hankkimaan kokemusta Fair Saturday -tyyppi-
sen tapahtuman järjestämisestä ja vastaanotosta. Kokemus auttaisi 
myös määrittelemään, mikä olisi kaupungin rooli jatkossa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 24.5.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Eva Bi-
audet'n ja 19:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään 
Helsingin kaupungin liittymisestä jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa 
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järjestävien kaupunkien kansainväliseen verkostoon. Aloite kokonai-
suudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta toimialalautakun-
nilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Fair Saturday verkostoon liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 79
Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimus yleisten 
kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 
5

HEL 2019-001936 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Four Winds Tuki ry, 
Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimuksen koskien yleisten kulttuuripal-
veluiden kumppanuuspäällikön päätöstä 21.3.2019, § 5: Taide- ja kult-
tuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 3. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019, 
saate

2 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kumppanuuspäällikön päätöksen 21.3.2019 § 5 hylkäysperusteessa 
todettiin, että avustuksia ei myönnetä yksittäisiin konsertteihin. Oikaisu-
vaatimuksen kohteena olevan hankkeen hakemuksessa haetun avus-
tuksen käyttötarkoitus on kohdistettu yhden konsertin toteuttamiseen, 
joten hakemus on käsitelty ja esitelty asianmukaisesti hakemuksessa 
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ilmoitettujen tietojen pohjalta ja päätös on tehty voimassa olevien avus-
tuskriteerien mukaisesti. Avustuksen hakija on itse vastuussa avustus-
hakemuksessa antamistaan tiedoista.

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf on lähettänyt 2.4.2019 päivätyn 
oikaisuvaatimuksen konsertin järjestämiseksi Malmitalossa 10.5.2019. 
Yhdistyksen mukaan kyseessä ei ollut yksittäinen konsertti vaan ”Yksi 
on maa on Neljän tuulen yhdistyksen tämän vuoden teema, jonka ym-
pärillä järjestetään useita tapahtumia sekä vielä teemaa syventävä 
podcast-sarja”. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 
§:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdistys olisi hakenut avustusta kahteen 
Malmitalon tapahtumaansa, mutta lomakkeen rakenteen vuoksi tukea 
haettiin vain konserttiin, joka on ”suurempi tuotanto”. Oikaisuvaatimuk-
sen perusteella tilaisuus, johon ei suoranaisesti haettu avustusta oli 
28.3. Malmitalossa järjestetty elokuvailta. Oikaisuvaatimuksessa ilmoi-
tetaan, että ”elokuvailta oli kuluiltaan ja tuloiltaan melko pieni (200-300 
e) eikä vaikuta suuresti kokonaisuudessa”. 

Hakemuksessaan (hakemusnumero 1774302, 2.1.2019) Four Winds 
Tuki ry, Four Winds Stöd rf mainitsee haetun avustuksen käyttötarkoi-
tukseksi ”Yksi on Maa -Four Winds konserttitapahtuman tuotantoon”. 
Lisäksi yhdistys ilmoittaa tapahtumaksi ”Yksi on Maa konsertti”, tapah-
tumien määräksi 1 (yksi) ja esitysten määräksi 1 (yksi) sekä tapahtu-
mapäiväksi 10.5.2019. Hakemuksen lisätiedoissa mainitaan, että ”Yksi 
on Maa" on Neljän tuulen vuoden 2019 teema”, jonka ympärille raken-
netaan tapahtumia. Kohdassa ei mainita, että hakemus koskisi konser-
tin lisäksi myös muita tapahtumia. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, 
§ 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mu-
kaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrate-
gian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa pal-
velutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
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harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat 
taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saa-
tavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on 
ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019, 
saate

2 Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalve-
lut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 21.03.2019 § 5
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§ 80
Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden 
kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5

HEL 2019-004349 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Tanhu-Visa ry:n oikai-
suvaatimuksen koskien yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspääl-
likön päätöstä 21.3.2019, § 5: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, 
kumppanuuspäällikön 3. jako.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019, saate
2 Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tanhu-Visa ry haki 1.2.2019 saapuneella hakemuksella tukea 1 690 
euroa kolmen osallistavan kansantanssi-illan järjestämiseen Seurasaa-
ressa kesällä 2019. Hankkeen kuluja oli budjetoitu yhteensä 1 690 eu-
roa. Muita tuloja kuin haettu kaupungin avustus hankkeella ei ollut. Ha-
kemus hylättiin koska se nojasi liikaa kaupungin tukeen.
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Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnettäessä on hakijoilta edellytetty 
omarahoitusosuutta. Myös kaupungin avustusten myöntämisessä nou-
datettavissa yleisohjeissa (Helsingin kaupunki avustusohjeet, talous- ja 
suunnittelukeskus, taloussuunnitteluosasto 12.12.2011) kehotetaan 
kiinnittämään huomio hakijan omarahoitusosuuteen. Seurasaaren ke-
sätapahtumat saavat jo kaupungin tukea Seurasaari-säätiön kautta, jo-
ka oikaisuvaatimuksessa mainitaan hankekumppanina. Avustuspää-
tökset tehdään aina sen hetkisen tiedon perusteella. Avustukset ovat 
harkinnanvaraisia.

Tanhu-Visa ry vaatii 5.4.2019 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, 
että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kumppanuuspäällikön 
taide- ja kulttuuriavustuksista 21.3.2019 tekemää päätöstä olla myön-
tämättä yhdistykselle avustusta ja ottaa avustushakemuksen uudelleen 
arvioitavaksi. Hakija pitää perustelua virheellisenä, koska hanke toteu-
tetaan kaupungin tuesta riippumatta. Ilman avustusta yhdistys joutuu 
arvioimaan myös syksyn ja talven toimintaansa uudelleen. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaises-
sa määräajassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, 
§ 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mu-
kaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrate-
gian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa pal-
velutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat 
taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saa-
tavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on 
ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 45 (51)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/12
23.04.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi
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2 Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 69, 70, 71, 72, 73, 77 ja 78 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 74, 75 ja 76 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 79 ja 80 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Varjokari Sami Muttilainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.05.2019.


