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Kokousaika 08.10.2019 16:15 - 19:01

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
Borgarsdóttir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Meri, Otto
Peltokorpi, Terhi
Saares, Pauliina
Sydänmaa, Johanna
Toivonen, Niilo
Dufva, Veli-Pekka varajäsen
Luomanen, Raine varajäsen
Ruhala, Heidi varajäsen

saapui 16:48, poissa: 162 §
Valpio, Jani varajäsen

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
Männistö, Mari kulttuurijohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Mustamand, Elias nuorisoneuvoston edustaja

saapui 16:46, poissa: 162 §, 165 §
Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö

asiantuntija
saapui 16:56, poistui 17:07, läsnä: 
164 §

Lammi, Niina hankinta-asiantuntija
saapui 17:08, poistui 17:19, läsnä: 
165 §
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Rossi, Tapio vesiliikennepäällikkö
asiantuntija
saapui 17:08, poistui 17:19, läsnä: 
165 §

Perttula, Minttu projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 17:08, poistui 17:19, läsnä: 
165 §

Naakka, Tuomas ohjelmapäällikkö
asiantuntija
saapui 17:20, poistui 17:25, läsnä: 
166 - 167 §

Puheenjohtaja

Tomi Sevander apulaispormestarin sijainen
162 - 174 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
162 - 165 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
166 - 169 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
170 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
171 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
172 - 174 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
162 - 174 §
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§ Asia

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

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

164 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten 
myöntäminen kaudelle 1.11.2019–31.10.2020

165 Asia/4 Vallisaaren reittiliikenteen hankintaan osallistuminen

166 Asia/5 Avoimen lähdekoodin käyttöliittymäkehitystyön hankinta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen

167 Asia/6 Avoimen lähdekoodin rajapintakehitystyön hankinta kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen

168 Asia/7 Alomino Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 29.4.2019, 
§ 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraamista

169 Asia/8 Idän Sun Cafe Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 
29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraamista

170 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia 
uudistaa nuorten aloitekanavaa nuorten toiveiden pohjalta

171 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta siirrettävän tapah-
tumalavan hankkimiseksi kaupunginosayhdistysten käyttöön

172 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien hankesuunnitelmasta

173 Asia/12 Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Vallilanlaaksonkentän alueelta vuokra-
tun maa-alueen vuokraukseen tehtävä muutos

174 Asia/13 Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Vuosaaren liikuntapuiston yhteydestä 
vuokrattavan maa-alueen vuokra-aikaan tehtävä muutos
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§ 162
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 
Pauliina Saares ja Raine Luomanen sekä varatarkastajiksi jäsenet Jo-
hanna Sydänmaa ja Jani Valpio.

Käsittely

Lautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkir-
jantarkastajaksi Heimo Laaksosen sijasta Raine Luomasen ja varatar-
kastajaksi Sami Muttilaisen sijasta Jani Valpion.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäse-
net Pauliina Saares ja Heimo Laaksonen sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Johanna Sydänmaa ja Sami Muttilainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 163
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

18.9.2019, 45 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 hinnastoon lisäys Myl-
lypuron Liikuntamyllyn säilytystilojen osalta

26.9.2019, 46 §
Tarvepäätös toimitilojen käyttöönottamisesta kaupunkiympäristön toi-
mialalta pelitalo Scorea varten

Hallintojohtaja

9.9.2019, 19 §
Avustuksen hakeminen kaupunginmuseon kaupunki-installaatioiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen

10.9.2019, 20 §
Valtionavustuksen hakeminen nuorisopalvelukokonaisuuden hankkeel-
le alueellisen ja paikallisen nuorisoalan toiminnan kehittämiseen

1.10.2019, 21 §
Avustuksen hakeminen kirjastopalvelukokonaisuuden Satakielikuukau-
desta monikielisyyteen -hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

9.9.2019, 23 §
Hankinta, kirjastot.fi-VADI-tiedonsiirron toteutus

Aluekirjastopalvelujen johtaja

10.9.2019, 3 §
Aukioloajat, Pitäjämäen kirjasto, tilapäinen sulkeminen

10.9.2019, 4 §
Aukioloajat, Paloheinän kirjasto, tilapäinen sulkeminen

Kulttuuripalvelukokonaisuus
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Vs. kulttuurijohtaja

18.9.2019, 9 §
Kulttuurikeskus Vuotalon LED-valaisimien hankinta

Taidemuseon johtaja

9.9.2019, 54 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla taidemuseon 
asiakaspalveluvastaavalle hankintojen tekemisessä

10.9.2019, 55 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Malminkartanon päiväkoti, tilaus-
päätös

11.9.2019, 56 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Etu-Töölön lukio, luonnospäätös

13.9.2019, 57 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Pohjois-Haagan ala-aste, luon-
nospäätös

20.9.2019, 58 §
Taideteoslaina taidemuseolta Busan Museum of Artille

23.9.2019, 59 §
Taidemuseon taidehankinta Galleria Ama

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

3.10.2019, 8 §
Helsingin kaupunginmuseon Ratikkamuseon ja Sofiankadun mainosvit-
riinien uusiminen

4.10.2019, 9 §
Draamapedagogisen ohjelmakokonaisuuden hankinta, kaupunginmu-
seon Mieliala-näyttely

4.10.2019, 10 §
Kaupunginmuseon työsuhteessa olevan henkilön oikeus toteuttaa mu-
seonjohtajan vastuulla hankintoja

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

9.9.2019, 13 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 7. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus
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Liikuntajohtaja

26.9.2019, 40 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa Meilahden liikunta-
puistossa

Liikuntapaikkapäällikkö

18.9.2019, 37 §
Maa-alueen vuokraus Mosan Jalkapallokenttä Oy:lle Suutarilasta

19.9.2019, 38 §
Rautatientorin tekojääradan oheistoimintoja koskevien palveluiden 
käyttöoikeussopimuksen solmiminen Korjaamo Group Oy:n kanssa 
ajalle 2.12.2019 - 15.3.2020

29.9.2019, 39 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön Kisahallista Goup Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

13.9.2019, 20 §
Tapahtuma-avustusten 2019 myöntäminen

18.9.2019, 21 §
Tapahtuma-avustusten 2019 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

6.9.2019, 52 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Suomen Moottorive-
neklubi ry:lle

6.9.2019, 53 §
Maa-alueen vuokraus Allmarine Oy:lle Sarvaston venesatama-alueelta

6.9.2019, 54 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Moottorivene-
kerho ry:lle

6.9.2019, 55 §
Maa-alueen vuokraus Laivalahden venesatama-alueelta kesäkioskia 
varten Matteo & Mikko Oy:lle

18.9.2019, 56 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro. 3 vuokraus Yliskylän Venekerho ry:lle

18.9.2019, 57 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro. 14 vuokraus Pienperheyhdistys ry:lle
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18.9.2019, 58 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro. 10 vuokraus Roihuvuoren Venekerho 
ry:lle

18.9.2019, 59 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 alakerran vuokraus Kalakerho Vie-
he Veikot ry:lle

18.9.2019, 60 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro. 7 vuokraus Laajasalon Kalakerho 
ry:lle

19.9.2019, 61 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Hakaniemen Venekerho 
ry:lle

23.9.2019, 62 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Rajasaaresta Merihaan Veneseura ry:lle

23.9.2019, 63 §
Tavisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Meriveneilijät 
ry:lle

23.9.2019, 64 §
Vuokraus, maa-alueen vuokraaminen Vuosaarenlahden venesatama, 
Vuosaaren Purjehtijat ry

25.9.2019, 65 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro. 11 vuokraus Hakaniemen Venekerho 
ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

25.9.2019, 51 §
Nuorten toimintaryhmän Kutvonen motion pictures projektiavustuspää-
töksen 2019 muuttaminen

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

20.6.2019, 6 §
Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, tilo-
jen ja maa-alueiden vuokraaminen Nuorten toimintakeskus Hapessa

9.9.2019, 7 §
Vuokran kohtuullistaminen, Haagan Lämpiö, alueen maahanmuutta-
jaäidit
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Nuorisojaosto

12.9.2019, § 25
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

12.9.2019, § 26
Nuorten monikulttuurin voima ry:n starttiavustushakemus vuodelle 
2019

12.9.2019, § 27
Vietnamese Entrepreneuership Society in Finland ry:n starttiavustus-
hakemus vuodelle 2019

12.9.2019, § 28
Ryhmäteatterin kannatus ry:n projektiavustushakemus

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

1.10.2019, § 20
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

1.10.2019, § 21
Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako

1.10.2019, § 22
Avustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen 
vuonna 2020

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 164
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustus-
ten myöntäminen kaudelle 1.11.2019–31.10.2020

HEL 2018-001341 T 02 02 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

1. myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia 860 000 euroa seuraa-
vasti:

Hakija/ Hanke Edellinen 
avustus, 
euroa

Hakee, 
euroa

Avustus, 
euroa

Barreto Helsinki ry/ Lähiökoutsi 100 000 110 000 105 000
HELride Collective ry/ Skeittikontti 40 000 83 000 50 000
Helsingin Jalkapalloklubi ry/ Klubi-
pallo

49 000 64 500 54 000

Intomieliset ry/ BTF_Mahdollisuus 
kuulua

120 000 190 000 125 000

Kuntoutussäätiö/ Liike jatkuu - tieto 
tukee (Liito)

140 000 150 890 145 000

Oranssi ry/ FunNet 40 000 44 000 40 000
Pro Lapinlahti Mielenterveysseura 
ry/ Lapinlahden lähteen kaupunki-
luontokeskus

59 000 93 000 59 000

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry/ 
SATAKOLKYT-130 KM puhdasta 
liikkumisen iloa

80 000 96 350 85 000

Wikimedia Suomi ry/ Helsinki Rep-
hotography

52 000 52 000 47 000

Voimauttavan taiteen äärellä ry/ 
Starttimylly

150 000 175 000 150 000

Yhteensä   860 000

2. antaa kaikille kymmenelle hankkeelle oikeuden käyttää vuoden 2019 
avustuksen käyttämättä jäänyt osuus 31.12.2019 mennessä.

3. todeta, että jokaisen hankkeen pitää toimittaa vahvistettu tilinpäätös 
vuoden 2019 avustuksen käytöstä 31.3.2020 mennessä.
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4. varata avustusmäärärahasta 40 000 euroa hankkeiden tukemiseen 
ja viestinnällisiin tarpeisiin.

5. todeta, että vuoden 2020 avustus tulee selvittää vuoden 2021 avus-
tuksen haun yhteydessä tai viimeistään 31.3.2021 mennessä, jolloin 
hankkeiden pitää toimittaa edellisen vuoden tilinpäätös.

6. että avustus maksetaan yhdessä erässä vuoden 2019 määrärahois-
ta.

Avustusta saavan on noudatettava kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita:

https://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Kaupungin_avustus-
ten_myontamisessa_noudatettavat_yleisohjeet_Kh_12122011.pdf

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Harrastushaku - hankkeiden tunnusluvut ja mittarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

https://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Kaupungin_avustusten_myontamisessa_noudatettavat_yleisohjeet_Kh_12122011.pdf
https://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Kaupungin_avustusten_myontamisessa_noudatettavat_yleisohjeet_Kh_12122011.pdf
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Esittelijän perustelut

Kymmenen hanketta sai lokakuussa 2018 kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnalta avustuksen, jonka tarkoituksena on toteuttaa Helsingin kau-
pungin strategian tavoitteita liikkumisen lisäämiseksi ja lasten ja nuor-
ten matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseksi uudenlaisten 
toimintatapojen ja yhteistyömuotojen avulla liikunta-, kulttuuri- ja nuori-
sotoiminnan yhteishankkeina, joiden rahoitusta voidaan jatkaa erillis-
päätöksillä vuosina 2019 ja 2020 talousarvion määrärahojen puitteissa. 
(Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 29 ja 30.10.2018, § 
205). Toimintakaudelle 1.11.2019–31.10.2020 on kulttuurin ja vapaa-
ajan lautakunnan avustuksiin varattu 900 000 euroa hankkeiden tuke-
miseen.

Hakijoiden hakemusten, liitemateriaalin sekä 6.5.2019 pidetyn hank-
keiden yhteisen seurantatilaisuuden tietojen perusteella lähes kaikki 
hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelmallisesti ja hyvin, vaikkakin ovat 
etenemisissään eri vaiheissa. Suoraviivaisimmat hankkeet ovat tavoit-
taneet nopeasti jo suuriakin kohderyhmiä, osalla hankkeista kehitystyö 
on vielä kesken ja yhdellä hankkeella toiminta keskittyikin ensimmäise-
nä vuonna lähinnä kesäkauteen. Vain yksi hankkeista, Wikimedia 
Suomi ry, ei ilmoituksensa mukaan saa käytettyä edellistä avustussu-
maa kokonaan kuluvan kalenterivuoden aikana. Kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalveluiden yhteisen arviointiryhmä mukaan Voimaannuttavan 
taiteen äärellä ry:n, Oranssi ry:n ja Pro Lapinlahti mielenterveysseura 
ry:n hankkeiden avustamista jatketaan edelliskauden avustusmäärällä. 
Intomieliset ry:n, Kuntoutussäätiön, Helsingin jalkapalloklubi ry:n, Bar-
reto Helsinki ry:n ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n avustuksia 
nostetaan 5 000 eurolla sekä HELride Collective ry:n avustusta 10 000 
eurolla. Wikimedia Suomi ry:n hankkeen avustussummaa lasketaan 
5 000 eurolla. 

Hankkeilta pyydettiin jatkohaun jo päätyttyä erikseen arvio siitä, kuinka 
paljon myönnetystä avustuksesta on käytetty 31.8.2019 mennessä eli 
tilanteessa, jossa avustuskautta on jäljellä vielä kaksi kuukautta. Kes-
kimäärin avustuksia on käytetty noin 65 prosenttia, joskin käyttöprosen-
tit vaihtelivat 42-80 prosentin välillä. Tämän johdosta hankkeille myön-
netään oikeus käyttää mahdollinen käyttämättä jäänyt avustuksen osa 
marras-joulukuun kuluessa. Lopullinen tieto avustuksen käytöstä saa-
daan keväällä 2020 hankkeiden vahvistettujen tilinpäätösten saapumi-
sen jälkeen.

Jatkohaun yhteydessä hakijoilta kysyttiin, miten kumppanuus hankkei-
den ja kaupungin välillä on käynnistynyt ja minkälaista tukea he kai-
paavat viestintään Helsingin kaupungilta. Kumppanuus hankkeiden ja 
kaupungin eri palveluiden kanssa on käynnistynyt luontevasti, joskin 
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toiveena on vieläkin kiinteämpää yhteistä tekemistä. Hakijat esimerkiksi 
toivoivat kaupungin järjestävän seuranta- ja palautetilaisuuksia, jotta 
osaamisen ja kokemusten jakaminen tulisi helpommin mahdolliseksi. 
Viestinnän ja markkinoinnin osalta hankkeet toivoivat Helsingin kau-
pungilta mm. mainostilaa kaupungin sähköisiltä infotauluilta, näkyvyyttä 
kaupungin eri medioissa ja syventävää juttusarjaa kaikista rahoituksen 
saaneista hankkeista. Tukea kaivattiin lisäksi verkostojen luomiseen ja 
löytymiseen sekä tiedon saamiseen kaupunkilaisista ja asuinalueista. 
Tämän johdosta avustusmäärärahasta siirretään 40 000 euroa palvelu-
jen ostoihin, jotta hankkeiden esittämiin tarpeisiin voidaan paremmin 
vastata kaupungin ja erityisesti sen viestinnän toimesta entistä laajem-
man hyödyn saamiseksi. Tarkoitus on myös kerätä hankkeiden koke-
muksia ja oppeja muiden toimialan toimijoiden käyttöön.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harrastus/liikkuminen -avustushaku 
kaudelle 1.11.2019–31.10.2020 päättyi 16.8.2019 ja määräaikaan 
mennessä saapui kaikkien hankkeiden (10) hakemukset. Valmistelu-
vaiheessa hakemukset liitteineen arvioitiin toimialan kumppanuusyksi-
köiden yhteisvalmistelussa.

Hankkeiden kuvaus ja arviointi

Liitteenä on tarkempi kooste kunkin hankkeen varsinaisista tunnuslu-
vuista ja/tai mittareista. 

Pelkillä henkilömäärillä (osallistujat, käyntikerrat) ei voida vertailla 
hankkeiden keskinäistä onnistumista: useilla hankkeilla on hyvät mah-
dollisuudet heti alkumetreistä lähtien tavoittaa suuria osallistujamääriä 
kun taas osalla hankkeista on isoja haasteita ja kynnyksiä ylitettävinä 
ennen kuin toiminta saa ihmiset kokeilemaan harrastusta.

Wikimedia Suomi ry / Helsinki Rephotography

Kyseessä on valokuvausta ja liikkumista yhdistävä hanke, johon liittyy 
älypuhelimeen ladattava sovellus. Hanke innostaa ja lisää arkiliikkumi-
sen mahdollisuuksia (kohderyhmänä aikuiset) tutustuttaen samalla 
kaupungin historiaan ja kaupunkikulttuuriin.

Ensimmäisen vuoden toiminta on ollut vielä pitkälti varsinaista aktiivista 
toimintaa valmistelevaa ja hankkeeseen liittyvän ohjelmiston kehittä-
mistä. Osallistujat ovat käyneet kuvaamassa eri kohteita ja tehneet jär-
jestäjien antamia tehtäviä. Hakijan mukaan hankkeen myötä on edistet-
ty historiallisten valokuvien selaamista sekä Helsingin historiaan tutus-
tumista. 

Helsinki Rephotography -hanke on lähtenyt käyntiin hitaasti ja osallistu-
jamäärä on toistaiseksi jäänyt melko pieneksi. Osaksi tämä on ollut 
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odotettavissa, sillä hankkeen eteneminen on ollut sidoksissa hankkee-
seen liittyvän ohjelmiston kehittämiseen, jota myös henkilöstövaihdok-
set ovat hidastaneet. Hakijalla ei vielä ole näyttöä, että hanke olisi li-
sännyt merkittävissä määrin yksittäisten henkilöiden liikkumista. Avus-
tusta lasketaan 5 000 eurolla.

Voimauttavan taiteen äärellä ry / Starttimylly

Hankkeessa tarjotaan kulttuuria ja liikuntaa yhdistävää toimintaa ja 
asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä tukea liikunnan aloittamiseen matalal-
la kynnyksellä. Konseptiin liittyvät myös olennaisena osana uudenlaiset 
liikuntamuodot ja -kokeilut, joiden kautta pyritään tarjoamaan harrasta-
misen iloa ilman suoritus- ja ulkonäköpaineita. Hankkeen kohderyhmä-
nä ovat liikuntaa harrastamattomat tai liikunnan harrastamista eri syistä 
vieroksuvat itähelsinkiläiset.

Ensimmäisen vuoden tavoite oli toiminnan käynnistäminen, yhteistyö-
verkoston rakentaminen, asiakasymmärryksen syventäminen ja uusien 
toimintakonseptien kokeilut ja kehittäminen erilaisten kohderyhmien 
kanssa. Starttimyllyn myötä Itä-Helsinkiin avattiin harrastamisen kes-
kus, jossa liikunnan ja kulttuurin sisällöt yhdistyvät. Kevään aikana on 
kokeiltu kolmea uutta toiminnallisen vapaa-ajan konseptia, joita on ke-
hitetty yhdessä kohderyhmien kanssa. Lisäksi yhdistys järjesti kesälei-
rin ja työpajoja sekä ulkojumppaa. Eri toimintamuotoihin on osallistunut 
monipuolisesti erilaisista taustoista tulevia ja eri-ikäisiä asukkaita, mm. 
itähelsinkiläisiä lapsia, aikuisia ja vanhuksia, perheitä, vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevia nuoria aikuisia, mielenterveyskuntoutujia ja tur-
vapaikanhakijaperheitä. Lisäksi toimintaa on jalkautettu eri puolille Itä-
Helsinkiä ja eri tapahtumiin.

Yhdistys on hankkeen puitteissa kehittänyt useille eri kohderyhmille 
kekseliäitä harrastustunteja ja tavoittanut paljon ihmisiä. Hankkeen lii-
kuntaa ja kulttuuria yhdistävä toimintamalli on rohkea ja uudenlainen ja 
sen puitteissa on luotu uusia verkostoja ja toimintamuotoja. Hankkeelle 
asetettuja välitavoitteita on saavutettu ja tulevalle avustuskaudelle on 
asetettu uusia ja hyvin perusteltuja tavoitteita. Avustus pidetään ennal-
laan.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry / Lapinlahden lähteen kaupunkiluontokeskus

Hankkeessa on perustettu avoin kaupunkiluontokeskus, jonka yhtey-
dessä on järjestetty työpaja- ja kerhotoimintaa, ohjattua luovaa teke-
mistä, luontokokemuksia sekä kulttuuritoimintaa. Hankkeen nimettyinä 
kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat helsinkiläiset nuoret ja 
aikuiset, yksinäisyydestä kärsivät sekä mielenterveyskuntoutujat.
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Kaupunkiluontokeskuksen puitteissa osallistujia on rohkaistu uusien 
sekä luonto- että kulttuuriaiheisten toimintojen pariin. Toimintamuodot 
ovat olleet vaihtelevia (mm. ulkojooga, valokuvaus, viljelypalstan hoi-
taminen) ja toimintaa on järjestetty sekä ryhmämuotoisesti että va-
paammin. 

Kaupunkiluontokeskuksen alkanutta toimintaa jatketaan osaksi jo ko-
keilluilla toimintamuodoilla ja samalla toimintaa pyritään laajentamaan 
edelleen ympäristökasvatuksen suuntaan. Vuonna 2020 on myös ta-
voitteena työskennellä voimakkaammin viljelyteeman ympärillä ja aloit-
taa yhteisöviljely.

Hankkeessa on järjestetty monipuolisia uusia toimintamuotoja ja saavu-
tettu vaikeasti tavoitettavasta kohderyhmästä uusia osallistujia. Avustus 
pidetään ennallaan. 

Intomieliset ry / BTF – Mahdollisuus kuulua

Hankkeen puitteissa järjestetään nuorille monipuolista harrastustoimin-
taa hip-hop-kulttuurin keinoin: toimintamuotoina ovat mm. breakdance, 
beatboxaus, DJ-toiminta, rap, grafiittityöpajat ja niiden ohella pidemmät 
prosessit, joiden lopputuloksena syntyy nuorten itse tekemiä BTF 
(Break the fight)-esityksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 5.–7.-luokka-
laiset lapset ja nuoret Itä-Helsingissä.

Vuonna 2020 aiotaan jatkaa nuorisotalojen harrastetyöpajoja ottaen 
mukaan vielä yksi nuorisotalo ja vuoden aikana järjestetään monia eri-
laisia tapahtumia ja työpajoja yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa. 
Hankkeessa jatketaan myös 12 viikkoa kestäviä prosesseja itähelsinki-
läisten peruskoulujen kanssa rekrytoiden mukaan uudet koulut. Uutena 
toimintoja aloitetaan youtube-videotyöpajakoulutukset. Hankkeen toi-
minnasta laaditaan käsikirja.

Hanke on jalkautunut Itä-Helsinkiin neljän eri toimintamuodon kautta li-
säten erityisesti 11–13-vuotiaiden nuorten liikkumista ja harrastamista. 
Hankkeen puitteissa avattiin kahden kuukauden ajaksi hiphop-harraste-
tila kauppakeskukseen, ja tilassa toteutettiin lisäksi nuorten toivomia lii-
kuntamuotoja. 

Hankkeessa on eri toimintamuotojen kautta tavoitettu kohtalaisen suuri 
määrä nuoria, joista monilla ei ole entuudestaan ollut yhtäkään harras-
tusta. Toimintaa on järjestetty useissa eri toimipaikoissa, ja näinkin py-
ritty madaltamaan kynnystä harrastusten kokeilemiseen ja jatkamiseen. 
Hankkeen puitteissa on tehty hyvää seurantaa, toteutettu laajempaa 
tutkimusta ja hankkeen kehittämistoimenpiteitä kohdennetaan perustel-
tuihin kohteisiin. Avustusta korotetaan 5 000 eurolla.  
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HELride Collective ry / Skeittikontti

Skeittikontin tavoitteena on toimia kesällä kuuden viikon ajan skeittipar-
kin tukikohtana. Säännöllisten skeittikoulujen lisäksi harrastusta kokei-
lemaan tulleet voivat myös lainata lautoja. Hankkeen puitteissa toteute-
taan osallistujien tarpeiden mukaan myös työpajoja ja muuta toimintaa.  

Tulevalla kaudella skeittikontti halutaan pitää avoimena koko kesäkau-
den. Kontilla järjestetään mm. skeittikouluja, skeittileirejä ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa erilaisia sisältöjä kuten työpajoja. Kasvanee-
seen kysyntään halutaan vastata mahdollistamalla skeittiharrastamisen 
aloittaminen yhä useammalle aloittelijalle. 

Skeittikontti tarjosi toimintaa kesällä 2019 kuuden viikon ajan. Kahdesti 
viikossa järjestettiin ilmainen skeittikoulu ja eri sisältöisiä työpajoja pi-
dettiin kymmenen. Lisäksi järjestettiin kolme Concrete Jam-tapahtu-
maa. Skeittikoulut toimivat pohjana monelle nuorelle uuden harrastuk-
sen löytämisessä ja kouluista tuli niin suosittuja, että 20 lainalautaa ei-
vät riittäneet kaikille halukkaille kokeilijoille. Skeittikontti sai paljon nä-
kyvyyttä julkisuudessa ja on kerännyt kävijöiltään paljon positiivista pa-
lautetta. 

Skeittikontti on päivittäistoiminnan lisäksi toiminut alustana erilaisille 
toimijoille ja omia tapahtumia ja työpajoja on ollut järjestämässä sekä 
yhdistyksiä että vapaita nuorten ryhmiä. Kontilla kävi päivittäin noin 75 
ihmistä. Suurin osa kävijöistä on nuoria, mutta koulut ovat kiinnosta-
neet vanhempiakin kävijöitä. Avustusta korotetaan 10 000 eurolla.

Oranssi ry / FunNet

Hankkeen tavoitteena on edistää 13–28-vuotiaiden nuorten liikunnallis-
ta ja kulttuurista harrastamista. Hanke tarjoaa sellaisille tytöille, naisille 
ja sukupuoleltaan moninaisille nuorille harrastuksia ja liikuntaa, joille se 
on ollut syrjinnän pelon ja taloudellisen tilanteen takia aiemmin vaikeaa 
tai mahdotonta. Varsinaisia harrastusryhmiä on ollut seitsemän, jonka 
lisäksi hanke on osallistanut nuoria tapahtumatuotannon saralla.

Tulevan kauden tavoitteina harrastusryhmien toiminnan lisäksi ovat 
mm. toiminnan tunnettuuden lisääminen ja sen laajentaminen eri alueil-
le mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi saadaan valmiiksi ensimmäinen 
versio sukupuolisensitiivisen ja turvallisen harrastamisen oppaasta.

Harrastamisen turvallisuuden takaamiseksi ryhmät ovat olleet melko 
pieniä eikä avoimia. Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan toiminta 
on koettu yksilöä kunnioittavaksi ja ohjaajat helposti lähestyttäviksi. 
Pääosa vastanneista kertoi myös löytäneensä uuden harrastuksen. 
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Keväällä hankkeen harrasteita oli tuottamassa seitsemän yhteistyö-
kumppania, syksyllä yhteistyökumppanien määrä tulee kasvamaan. 
Hankkeessa on verkostoiduttu laaja-alaisesti ja mm. kaupungin toimi-
joiden kanssa on suunnitteilla yhteistyötä syksylle. Tavoite sukupuoli-
sensitiivisyydestä on tavoitettu palautteen perusteella hyvin. Hank-
keessa toimii nuorisoalan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. 

Hankkeen alkaminen viivästyi odotettua pienemmän rahoituksen vuoksi 
ja sen alkuperäisiä määrällisiä tavoitteita ei keväällä tavoitettu. Hank-
keen saatua Uudenmaan aluehallintoviraston lisärahoituksen, myös 
toiminta lähti täysipainoisesti käyntiin. Avustus pidetään ennallaan. 

Kuntoutussäätiö / Liike jatkuu, tieto tukee

Hanke tähtää erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harras-
tamisen lisäämiseksi. Hankkeessa pyritään edistämään uusien kump-
panuuksien, verkostoitumisen ja koulutuksen avulla liikkumista ja har-
rastamista. Keskeistä on muille järjestöille ja yhteisöille tarjottavat kou-
lutukset liittyen ADHD-, autismin kirjon ja oppimisvaikeuksissa olevien 
lasten ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen harrastuksissa. Valmen-
tajat ja ohjaajat osallistuvat hankkeen tarjoamiin koulutuksiin. 

Hankkeen kautta käynnistetty VR-video -projekti aloitettiin keväällä 
2019. Projektin tarkoituksena on tuottaa tietoa autismin kirjon nuorten 
kokemusmaailmasta. Kehitettävissä materiaaleissa (mm. opas valmen-
tajille) huomioidaan myös lapsen tai nuoren vanhemman tai avustajan 
kanssa keskusteleminen. Hanke tarjoaa toimintakaudella sekä yksilö-
ohjausta että ryhmässä tapahtuvia Liito-harrastuskokeiluja jatkuvina tu-
kimuotoina. Yksilöohjauksia suunnataan henkilöille, joilla on tavan-
omaista enemmän haasteita osallistua toimintaan. Tavoite toiminta-
kaudelle on 40–50 yksilöohjattavaa.

Koulutuksia järjestetään kaikille avoimina sekä kohdennettuina tilaus-
koulutuksina läpi toimintakauden ja ne mallinnetaan opinnäytetyötä 
hyödyntäen. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijan tekemän opin-
näytetyön aiheena on adhd-oireisten lasten ja nuorten tukeminen urhei-
luseuratoiminnassa ja sen on tarkoitus valmistua Kuntoutussäätiön oh-
jauksessa alkuvuodesta 2020. VR-tekniikan avulla tehdyt videot ote-
taan käyttöön heti niiden valmistuttua, loppuvuodesta 2019.

Hanke on lisännyt vaikeasti tavoitettavan ja kiinnittyvän kohderyhmän 
liikuntaa tarjoamalla henkilökohtaista tukea lapsille ja nuorille sekä lap-
silleen harrastuksia etsiville vanhemmille. Se on tarjonnut maksuttomia 
ryhmämuotoisia lajikokeiluja erityiskohderyhmänsä 15–29-vuotiaille 
nuorille.  Hanke myös kouluttaa seuroja ja harrastustoimijoita kohtaa-
maan erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Avustusta korote-
taan 5 000 eurolla.
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Helsingin jalkapalloklubi ry / Klubipallo

Hankkeen ideana on tarjota 16–20-vuotiaille ammattikouluissa opiske-
leville nuorille säännöllistä matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa. Suo-
raan koulupäivän jälkeen oppilaitoksen liikuntasalissa tapahtuva jalka-
pallo/futsal-toiminta mahdollistaa helpon osallistumisen nuorille opiske-
lijoille toistuvaan ja ohjattuun matalan kynnyksen liikuntaan. 

Klubipallon viikoittaisissa ryhmissä kertyy vuositasolla noin 3000 henki-
löliikuntatuntia. Oppilaitosliigan yhteyteen on lukuvuodelle 2019–2020 
suunniteltu 37 ottelua ja 9 tapahtumaa. Toimintaa toteutetaan tiiviisti 
ammattiopistojen kanssa.  

Hanketta on toteutettu yhdeksälle ryhmälle yhteensä kahdeksassa 
Stadin ammattiopiston toimipaikassa. Kerran viikossa toimivia futsal-
vuoroja saatiin kevään 2019 aikana vakiinnutettua viidelle eri toimipai-
kalle. Nämä futsal-vuorot jatkuvat syksyllä 2019. Kesän ajaksi nuorille 
järjestettiin kerran viikossa pyörivä avoin vuoro Lehtikuusen tekonur-
mella. Lisäksi kesän aikana saatiin mukaan kolme uutta Stadin ammat-
tiopiston toimipaikkaa. Vakiintunut futsal-toiminta on levinnyt viidelle eri 
toimipaikalle, Vallila, Haaga, Käpylä, Malmi ja Roihuvuori, joissa har-
rastetaan 1,5 tuntia/vk/paikka. Lisäksi on toiminut yksi tyttöjen sulkapal-
loryhmä. Arviointiryhmä esittää avustuksen korottamista 5 000 eurolla.

Barreto Helsinki ry / Lähiökoutsi

Hanke liikuttaa 7–12-vuotiaita alakouluikäisiä sekä 13–15-vuotiaita lap-
sia ja nuoria heidän lähiympäristössään kouluissa, kerhoissa ja tapah-
tumissa Koillis-Helsingissä. Hanke myös kouluttaa nuoria 16–29-vuo-
tiaita toimimaan vertaisohjaajina lapsille ja nuorille. Ensimmäisen toi-
mintakauden aikana valmistuu 30 lähiökoutsia.

Kevään 2019 aikana kerhoihin on säännöllisesti osallistunut noin 220 
lasta ja nuorta. Tapahtumissa, kouluissa, kerhoissa ja koulutuksissa on 
kevään aikana kohdattu yhteensä noin 2785 lasta ja nuorta.

Lähiökoutsi-hanke on pyrkinyt verkostoitumaan Koillis-Helsingin alueen 
muiden toimijoiden kanssa (mm. alueen nuorisotyöntekijät). Hankkees-
sa on järjestetty kaksipäiväinen koulutus Hellisonin mallista alueen 
muille toimijoille. Koulutukseen osallistui nuorisotalon työntekijoitä, Koil-
lisluotsi, Fimun työntekijöitä sekä Punainen kortti rasismille- hanke. 
Hanke kuuluu Malmitiimin, joka kokoontuu kuukausittain suunnittele-
maan yhteistä toimintaa ja tapahtumia. Malmitiimiin kuuluu tällä hetkel-
lä Me-koulu, Kirkon nuorisotyö, Malmin nuorisotalo, Koillisluotsi, Mal-
min peruskoulun edustaja, Nyt-liikunta/Fun Action, Pulssi sekä Lähiö-
koutsi. Avustus pidetään ennallaan.
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Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry / Satakolkyt – 130

Hankkeen kautta koko Helsingin rantaviiva siivotaan päästä päähän 
hauskalla, iloisella ja yhteisöllisyyttä vahvistavalla tavalla ja liikkumi-
seen ja ulkoiluun kannustaen. 

Seuraavan hankekauden pääkohderyhmäksi on valittu lapsiperheet.  
Hanke panostaa myös haastavampien kohderyhmien ja sellaisten las-
ten ja nuorten tavoittamiseen, jotka eivät muuten niin aktiivisesti liiku 
luonnossa. Myös itse järjestettävien rantaretkien ja talkoiden lisäämi-
nen korostuu. Hankkeen käytössä olevan karttasovelluksen markki-
nointiin ja siitä tietoisuuden lisäämiseen panostetaan. Hankkeen netti-
sivuilta saa kätevästi ohjeistuksen siihen, miten omatoimiset talkoot ul-
koilun merkeissä onnistuvat. 

Hanke on keskittynyt ensimmäisenä toimintavuonnaan koululaisiin ja 
nuoriin aikuisiin. Karttasovellus osoittaa siivotut kilometrit ja osallistujien 
askeleet. Koululaisretket, tapahtumat ja talkoot on toteutettu laajan yh-
teistyöverkoston kanssa. 

130Hanke on käynnistynyt usealla eri rintamalla ja uudentyyppistä 
kumppanuutta on syntynyt niin hankkeen päätoimijoiden kuin myös laa-
jan yhteistyöverkoston kanssa. Kohderyhmää on tavoitettu koululais-
retkien, lukuisten tapahtumien ja talkoiden, oppilasyhteistyön kautta 
sekä hyödyntäen olemassa olevia tapahtumia.  Hanke on lähtenyt ver-
kostoineen hyvin käyntiin ja sen kautta on osallistujille ja talkoolaisille 
kertynyt runsaasti askeleita. Rantoja on siistiytynyt kymmeniä kilomet-
rejä. Avustusta korotetaan 5 000 eurolla.

Toimivalta ja avustusperiaatteet

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää useampaa kuin yhtä palve-
lua koskevat avustusten myöntämis- ja arviointikriteerit. (Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
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taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Harrastushaku - hankkeiden tunnusluvut ja mittarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.10.2018 § 205

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 kulttuurijaosto 04.10.2018 § 23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 04.10.2018 § 19

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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§ 165
Vallisaaren reittiliikenteen hankintaan osallistuminen

HEL 2019-010233 T 02 08 02 00

Päätös

A. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi yhteistyössä Metsähalli-
tuksen ja Suomenlinnan hoitokunnan kanssa toteutettavaa Vallisaaren 
reittiliikenteen hankintaa koskevat keskeiset periaatteet ja ehdot ja oi-
keutti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarjouspyyntöasiakir-
joihin tarvittaessa välttämättömiä vähäisiä muutoksia.

B. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan tekemään 
hankintaa koskevan päätöksen ja allekirjoittamaan hankintasopimuk-
sen Helsingin kaupungin puolesta ja tekemään hankintasopimukseen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Lautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti tässä 
kokouksessa

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat hankinta-asiantuntija Niina Lammi, vesi-
liikennepäällikkö Tapio Rossi ja projektipäällikkö Minttu Perttula. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 310 87937

tapio.rossi(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)
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Muutoksenhaku

Päätöksen kohta A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen kohta B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vallisaaressa järjestetään maksuton kansainvälinen nykykuvataideta-
pahtuma Helsinki Biennaali, joka tuo taiteen merelliseen Helsinkiin. 
Biennaali esittelee noin 30–40 kiinnostavaa ja ajankohtaista kuvataiteli-
jaa, nykytaiteen kansainvälistä huippua sekä Suomesta että maailmas-
ta. Ensimmäisen Helsinki Biennaalin kävijätavoitteeksi on asetettu 300 
000 henkilöä. HAM vastaa Helsinki Biennaalin sisällön kuratoinnista ja 
tuotannosta. Biennaalin organisaatio vastaa markkinoinnista ja viestin-
nästä. Vallisaaren vesiliikennereitit ovat olennaisessa roolissa tapah-
tuman järjestämisen onnistumiseksi ja ovat mukana kaikessa Biennaa-
lin kampanjoinnissa.

Hankinta toteutetaan hankintalain 21 § mukaisena hankintayhteistyönä 
Metsähallituksen ja Suomenlinnan hoitokunnan kanssa, jossa kukin 
osapuoli laatii hankinnasta oman hankintapäätöksensä ja allekirjoittaa 
osaltaan osapuolten kesken yhteisen hankintasopimuksen. Vallisaaren 
reittiliikenteen hoitamiseksi osapuolet kilpailuttavat avoimella menette-
lyllä alla mainitut reitit, joiden vesiliikennepalvelujen toteuttajaksi vali-
taan yksi toimija. Vesiliikenteen palveluntuottajan kanssa solmitaan 
käyttöoikeussopimus, jonka mukaisesti palvelu tuotetaan. Osapuolet 
eivät suorita käyttöoikeuden saajalle korvausta palvelusta vaan käyttö-
oikeuden saajan tulo muodostuu Vallisaaren reittiliikenteen käyttäjien 
lipputuloista, josta palveluntuottaja suorittaa Metsähallitukselle maksu-
perusteasetuksen mukaisen kiinteän vastikkeen 1,22 euroa per myyty 
lippu. Palveluntuottaja kantaa käyttöoikeussopimuksen perusteella täy-
simääräisesti liiketoimintariskin sopimuksen toteuttamisesta. Käyttöoi-
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keussopimuksen ennakoitu arvo on noin 3 miljoonaa euroa. Hankinnan 
kohteen vertailukriteeri on halvin hinta aikuisten päivälippu hintaryhmäl-
le siten, että hintaryhmään on asetettu enimmäishinta mainitulle hinta-
kategorialle, päivälipun hinnasta on myönnettävä 50 % alennus seu-
raaville ryhmille: lapset, eläkeläiset, opiskelijat, varus- ja siviilipalvelus-
miehet.

Vallisaaren reittiliikenteen hankintaa koskeva käyttöoikeussopimus 
solmitaan ajalle 1.4.–31.10.2020.  Biennaalin kävijöitä palveleva vesilii-
kenne Vallisaareen ja Kuninkaansaareen järjestetään käyttöoikeusso-
pimuksen mukaisesti ajalle 12.6.–27.9.2020. Sen lisäksi Vallisaaren 
ajetaan tapahtuman järjestelyä sekä muita Vallisaaren vierailijoita var-
ten vesiliikennettä ajalla 1.5–11.6.2020. Hankinnan kohde on kuvattu 
tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä olevassa hankinnan kuvaus -asia-
kirjassa sekä käyttöoikeussopimuksessa. Palveluntuottaja sitoutuu tiet-
tyjen pakollisten liikennöintivuorojen mukaiseen liikennöintiin, joiden li-
säksi palveluntuottajalla on oikeus harjoittaa täydentävää liikennettä 
harkintansa mukaan edellyttäen, että täydentävästä liikenteestä sovi-
taan etukäteen kirjallisesti siinä käytettävän laituripaikan hallinnoinnista 
vastaavan tilaajaosapuolen kanssa. Lisäliikenteen harjoittaminen ei 
koske linjaa 3 (rengaslinja).

Reittejä on kolme (3): 

1. Lyypekinlaituri, Kauppatori – Luotsipihan laituri / Torpedolahden 
laituri, Vallisaari

2. Hakaniemen laituri, Hakaniemi – Luotsipihan laituri / Torpedo-
lahden laituri, Vallisaari 

3. Luotsipihan laituri & Torpedolahden laituri, Vallisaari – Suomen-
linnan laituri, Suomenlinna – Etelärannan laituri, Lonna 

Käyttöoikeussopimuksessa on määritelty osapuolten vastuut ja velvolli-
suudet sekä muu välttämätön yhteistyön sisältö. Palveluntuottaja sekä 
kukin tilaaja sopivat erikseen hallinnoimistaan laituripaikoista ja niihin 
liittyvistä maksuista ja muista yksityiskohdista. Tarjouspyyntöasiakirjat 
liitteineen ovat tämän asian liitteinä.

Biennaalin aikataulun takia kilpailutuksen avaus on kiireellinen, jonka 
vuoksi se pitäisi saada käynnistettyä heti lautakunnan päätöksenteon 
jälkeen. Tarjouspyynnön julkaisu pyritään toteuttamaan siten, että tar-
jousten jättöaika ajoittuu marraskuun alkupuolelle. Näin ollen hankinta-
päätökset kyettäisiin tekemään siten, että ne olisivat lainvoimaisia mar-
raskuun aikana.
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Tarjouspyyntöasiakirjat kokonaisuudessaan ovat lautakuntalaisten näh-
tävillä ennen kokousta lautakunnan kokoushuoneessa klo 15.30 alkaen 
ja tarvittaessa tätä ennen hankinta-asiantuntija Niina Lammin (nii-
na.lammi@hel.fi, p. 09 310 20573) kanssa sovittavissa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 310 87937

tapio.rossi(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 
§ ja 138 §)

Muutoksenhaku

Päätöksen kohta A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöksen kohta B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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§ 166
Avoimen lähdekoodin käyttöliittymäkehitystyön hankinta kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen

HEL 2019-009537 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen avoimen lähde-
koodin käyttöliittymäkehitystyötä puitejärjestelyyn perustuvassa minikil-
pailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä 
toimittajilta Digia Oy ja Nitor Creations Oy vuosille 2019–2022. Kehitys-
työtä tekemään valittiin Digialta kaksi ja Nitorilta kolme asiantuntijaa.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo laskennalliselta neljän vuo-
den ajalta on 2,7 milj. euroa.

Sitova sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekir-
joitettavalla toimitussopimuksella. Toimitussopimus tehdään toistaisek-
si. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti lisäksi valtuuttaa toimialan hal-
lintojohtajan allekirjoittamaan toimitussopimuksen ja tekemään toimi-
tussopimukseen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Samalla lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ohjelmapäällikkö Tuomas Naakka. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 26036

tuomas.naakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö_KUVA_S2019_AOK_Käyttöliittymätyö
2 Liite 1 - Osaamispisteytys - käyttöliittymätyö
3 Liite 1 - Osaamispisteytys - selite
4 Liite 2 Toimitussopimusluonnos_KUVA_S2019_AOK_2019
5 Avauspöytäkirja 26.9.2019
6 Vertailumuistio-AOK-s2019-käyttöliittymä
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Muutoksenhaku

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puitejärjestelyn koh-
deryhmä

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikil-
pailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde, tausta ja tarkoitus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa vuosina 2019–2022 koko 
toimialan kattavan digitalisaatio-ohjelman, jonka kokonaisbudjetiksi on 
esitetty 15,1 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 
digitalisaatio-ohjelman ja siihen liittyvät määrärahatarpeet kaupungin-
hallituksen hyväksyttäväksi päätöksellään 19.6.2018, § 133.

Kaupunginhallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 29.10.2018, § 
667 1,25 miljoonan euron lisäinvestointimäärärahan kohdistamisesta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelmalle vuodelle 
2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2019 pää-
töksellään 28.11.2018, § 378.

Avoimen lähdekoodin käyttöliittymäkehitystyöstä toimialan digitalisaa-
tio-ohjelman toteuttamiseen järjestettiin puitejärjestelyn (H062-16 / HEL 
2016-003547 Avoimen lähdekoodin ketterien ohjelmistokehityspalve-
luiden hankinta) mukaisesti minikilpailutus. Tarjouspyyntö lähetettiin 
sähköpostitse kaikille puitejärjestelyn Käyttöliittymäohjelmointi-kohde-
ryhmän sopimustoimittajalle.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 26.9.2019 klo 10.00. Määräai-
kaan mennessä saapui yhteensä neljä (4) tarjousta tarjoajilta Codento 
Oy, Digia Oy, Nitor Creations Oy ja Siili Solutions Oy.

Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen
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Tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu puitesopimuksen H062-16 / HEL 
2016-003547 kilpailutuksen yhteydessä sekä normaalin sopimusseu-
rannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteen 5 vertailumuis-
tiossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tar-
joukset tekivät Digia Oy ja Nitor Creations Oy.

Taustaa

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (Kuva) on 
käynnistynyt digitalisaatio-ohjelma vuosille 2019–2022. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on hankkimassa kahdessa kilpailutuksessa avoi-
men lähdekoodin kehitystyötä digitalisaatio-ohjelman toteutukseen.

Kilpailutus on tehty Helsingin kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen 
puitesopimuksen kautta minikilpailutuksena. Kuvan ohjelmistokehityk-
sestä on tehty kilpailutus tammikuussa 2019 (päätös lautakunnassa 
29.1.2019). Edellisessä kilpailutuksessa hankitut asiantuntijat eivät kui-
tenkaan riitä digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. Hankinnan myötä 
digitalisaatio-ohjelman kehitystiimiä vahvistetaan, jotta vuoden 2019 
sekä seuraavien vuosien tavoitteisiin voitaisiin päästä. 

Sopimus valittujen tarjoajien kanssa tehdään toistaiseksi voimassa ole-
vaksi. Näin menetellen sopimukset voidaan halutessa purkaa esimer-
kiksi budjetin vähentyessä tai jos ohjelmistokehitys halutaan kilpailuttaa 
uudelleen mahdollisten kaupungin uusien puitesopimusten kautta. Kil-
pailutukset ja sopimukset on tehty niin, että Helsingin kaupunki ei si-
toudu tilausmääriin ja voi irtisanoa sopimuksen 30 päivän irtisanomisa-
jalla asiantuntijakohtaisesti. Tilauksen volyymia voidaan siis supistaa 
helposti tarpeen mukaan.

Koska sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, tilauksen arvo 
on hankintalain edellyttämällä tavalla laskettu neljän vuoden ajalta. 
Lautakunnan päätös ei kuitenkaan sido kaupunkia tekemään tilauksia 
tällä laskennallisella summalla.

Hankinnoille on riittävä budjetti vuodelle 2019. Helsingin kaupunki ei 
ole vielä päättänyt vuoden 2020 budjettia.

Kehitettävät digitaaliset palvelut
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Kuvan digitalisaatio-ohjelmassa kehitetään sekä Helsingin kaupungin 
kaikkien toimialojen yhteisiä digitaalisia palveluita että Kuvan digitaali-
sia palveluita.

Vuosien 2019–2022 aikana kehittäviä kokonaisuuksia voivat olla esi-
merkiksi:

Helsingin kaikilla toimialoilla käytettävät digitaaliset palvelut

Oma Helsinki ja kaupunkilaisprofiili – taustapalvelu, joka tarjoaa kau-
punkilaisten tiedot muille järjestelmille 

Helsinki applikaatio – mobiilisovellus, joka tekee helpoksi osallistua it-
seä kiinnostaviin tapahtumiin ja harrastuksiin (jatkokehitys: koko Hel-
singin kattavat palvelut)

Helsingin kaupungin yhteinen Design System

Varaamo – tilavarauspalvelu, jolla kaupunkilaiset voivat varata kaupun-
gin tiloja sekä muut tilavarausohjelmat

Kuvan palvelut, joiden komponentteja tullaan käyttämään kaupungin 
muissa palveluissa:

Venepaikkajärjestelmä – venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen haku 
ja myöntämisjärjestelmä

Ahti – (ks. ahti.app) – Merellisen Helsingin palvelut yhdessä paikassa 
(sis. kaupungin ja muiden toimijoiden palvelut)

Ulkoliikuntakartta – pääkaupunkiseudun ulkoliikuntapalvelut ja niiden 
aukioloajat/käytettävyys (mm. uimarannat, hiihtoladut)

Kulttuurin kummilapset – mm. kaupungin orkesteri tarjoaa palvelun 
kautta konsertteja kummilapsilleen esim. 2021 syntyneille

Palvelutarjotin – koulujen käyttöön tarkoitettu palvelu, jolla opettajat löy-
tävät koululaisille sopivia kulttuuri- ja muita tapahtumia sekä kursseja

Vapaaehtoistyön verkkopalvelu ja alusta

Puistotalkoot – sivusto, jolla voi ilmoittaa puiston siivoustalkoita ja il-
moittautua mukaan talkoisiin

Kuvan verkkosivut

Nuorten Helsinki – nuorille tarkoitetut palvelut yhdellä sivustolla mm. 
tekemistä, vaikuttamismahdollisuuksia, hyvinvointiin ja terveyteen liitty-
viä asioita
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Tapahtuma-sivut – verkkopalvelu, jonka kautta on helppo löytää tapah-
tumia ja harrastuksia

Robotiikka ja IoT –hankkeet – mm. kirjasto Oodissa on käytössä robot-
teja; nämä osiot tarkentuvat ohjelman edetessä

Helsingin kaupungin avoimen ohjelmistokehitystiimin kehittämät raja-
pinnat ja käyttöliittymät on kuvattu sivulla http://dev.hel.fi/projects/

Ohjelmistot löytyvät kaupungin Githubista, https://github.com/City-of-
Helsinki

Esimerkkejä Kuvassa jo kehitetyistä rajapinnoista, joita tullaan jatkoke-
hittämään: 

 Linked Courses -tietokantaa kurssidatalle ( http://dev.hel.fi/pro-
jects/linked-courses/ ) osana Linked Events –kehitystyötä

 Respa-tietokantaa tilojen varaamiseen (http://dev.hel.fi/projects/res-
pa-resource/)

 Open City Profile -käyttäjäprofiilien ja luvitusten hallintajärjestelmää 
(http://dev.hel.fi/projects/open-city-profile/)

 Kulkunen -kulunhallinnan ja sähkölukkojen hallintajärjestelmää 
(https://github.com/City-of-Helsinki/kulkunen)

 Venepaikkojen varausrajapintaa (https://github.com/City-of-Helsin-
ki/berth-reservations) 

Esimerkkejä jo kehitetyistä käyttöliittymistä, joita tullaan jatkokehittä-
mään 

 puistotalkoiden ilmoittaminen (https://github.com/City-of-Helsinki/lin-
ked-volunteering-ui)

 tilavarausjärjestelmä Varaamo (https://varaamo.hel.fi/),
 käyttäjäprofiilin ja luvitusten hallinta (https://github.com/City-of-Hel-

sinki/omahelsinki)
 kurssihakusivun protoa (https://github.com/City-of-Helsinki/kurssi-

haku-ui)  Merellisen Helsingin palvelut – Ahti: https://ahti.app/

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 26036

tuomas.naakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö_KUVA_S2019_AOK_Käyttöliittymätyö
2 Liite 1 - Osaamispisteytys - käyttöliittymätyö

http://dev.hel.fi/projects/
https://github.com/City-of-Helsinki
https://github.com/City-of-Helsinki
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3 Liite 1 - Osaamispisteytys - selite
4 Liite 2 Toimitussopimusluonnos_KUVA_S2019_AOK_2019
5 Avauspöytäkirja 26.9.2019
6 Vertailumuistio-AOK-s2019-käyttöliittymä

Muutoksenhaku

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Puitejärjestelyn koh-
deryhmä

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikil-
pailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 5
Liite 6
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§ 167
Avoimen lähdekoodin rajapintakehitystyön hankinta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen

HEL 2019-009536 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen avoimen lähde-
koodin rajapintakehitystyötä puitejärjestelyyn perustuvassa minikilpailu-
tuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä toi-
mittajilta Anders Innovations ja Montel Intergalactic Oy vuosille 2019–
2022. Kehitystyötä tekemään valittiin Anders Innovationsilta kaksi 
asiantuntijaa ja Montel Intergalacticilta yksi asiantuntija.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo laskennalliselta neljän vuo-
den ajalta on 1,8 milj. euroa.

Sitova sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekir-
joitettavalla toimitussopimuksella. Toimitussopimus tehdään toistaisek-
si. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti lisäksi valtuuttaa toimialan hal-
lintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään toimitussopi-
mukseen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Samalla lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ohjelmapäällikkö Tuomas Naakka. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 26036

tuomas.naakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö_KUVA_S2019_AOK_Rajapintatyö
2 Liite 1 - Osaamispisteytys - rajapinta
3 Liite 1 - Osaamispisteytys - selite
4 Liite 2 Toimitussopimusluonnos_KUVA_S2019_AOK_2019
5 Avauspöytäkirja 26.9.2019
6 Vertailumuistio-AOK-s2019-rajapinta
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Muutoksenhaku

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde, tausta ja tarkoitus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa vuosina 2019–2022 koko 
toimialan kattavan digitalisaatio-ohjelman, jonka kokonaisbudjetiksi on 
esitetty 15,1 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 
digitalisaatio-ohjelman ja siihen liittyvät määrärahatarpeet kaupungin-
hallituksen hyväksyttäväksi päätöksellään 19.6.2018, § 133.

Kaupunginhallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 29.10.2018, § 
667 1,25 miljoonan euron lisäinvestointimäärärahan kohdistamisesta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelmalle vuodelle 
2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2019 pää-
töksellään 28.11.2018, § 378.

Avoimen lähdekoodin rajapintakehitystyöstä toimialan digitalisaatio-oh-
jelman toteuttamiseen järjestettiin puitejärjestelyn (H062-16 / HEL 
2016-003547 Avoimen lähdekoodin ketterien ohjelmistokehityspalve-
luiden hankinta) mukaisesti minikilpailutus. Tarjouspyyntö lähetettiin 
sähköpostitse kaikille puitejärjestelyn Rajapinta-kohderyhmän sopimus-
toimittajalle.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 26.9.2019 klo 10.00. Määräai-
kaan mennessä saapui yhteensä kolme (3) tarjousta tarjoajilta Anders 
Innovations, Codento Oy, Montel Intergalactic Oy. 

Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen
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Tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu puitesopimuksen H062-16 / HEL 
2016-003547 kilpailutuksen yhteydessä sekä normaalin sopimusseu-
rannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki kolme tarjousta olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteen 5 vertailumuis-
tiossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimmat tar-
joukset tekivät Anders Innovations ja Montel Intergalactic Oy.

Taustaa

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (Kuva) on 
käynnistynyt digitalisaatio-ohjelma vuosille 2019–2022. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on hankkimassa kahdessa kilpailutuksessa avoi-
men lähdekoodin kehitystyötä digitalisaatio-ohjelman toteutukseen.

Kilpailutus on tehty Helsingin kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen 
puitesopimuksen kautta minikilpailutuksena. Kuvan ohjelmistokehityk-
sestä on tehty kilpailutus tammikuussa 2019 (päätös lautakunnassa 
29.1.2019). Edellisessä kilpailutuksessa hankitut asiantuntijat eivät kui-
tenkaan riitä digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. Hankinnan myötä 
digitalisaatio-ohjelman kehitystiimiä vahvistetaan, jotta vuoden 2019 
sekä seuraavien vuosien tavoitteisiin voitaisiin päästä. 

Sopimus valittujen tarjoajien kanssa tehdään toistaiseksi voimassa ole-
vaksi. Näin menetellen sopimukset voidaan halutessa purkaa esimer-
kiksi budjetin vähentyessä tai jos ohjelmistokehitys halutaan kilpailuttaa 
uudelleen mahdollisten kaupungin uusien puitesopimusten kautta. Kil-
pailutukset ja sopimukset on tehty niin, että Helsingin kaupunki ei si-
toudu tilausmääriin ja voi irtisanoa sopimuksen 30 päivän irtisanomisa-
jalla asiantuntijakohtaisesti. Tilauksen volyymia voidaan siis supistaa 
helposti tarpeen mukaan.

Koska sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, tilauksen arvo 
on hankintalain edellyttämällä tavalla laskettu neljän vuoden ajalta. 
Lautakunnan päätös ei kuitenkaan sido kaupunkia tekemään tilauksia 
tällä laskennallisella summalla.

Hankinnoille on riittävä budjetti vuodelle 2019. Helsingin kaupunki ei 
ole vielä päättänyt vuoden 2020 budjettia.

Kehitettävät digitaaliset palvelut
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Kuvan digitalisaatio-ohjelmassa kehitetään sekä Helsingin kaupungin 
kaikkien toimialojen yhteisiä digitaalisia palveluita että Kuvan digitaali-
sia palveluita.

Vuosien 2019–2022 aikana kehittäviä kokonaisuuksia voivat olla esi-
merkiksi:

Helsingin kaikilla toimialoilla käytettävät digitaaliset palvelut

Oma Helsinki ja kaupunkilaisprofiili – taustapalvelu, joka tarjoaa kau-
punkilaisten tiedot muille järjestelmille 

Helsinki applikaatio – mobiilisovellus, joka tekee helpoksi osallistua it-
seä kiinnostaviin tapahtumiin ja harrastuksiin (jatkokehitys: koko Hel-
singin kattavat palvelut)

Helsingin kaupungin yhteinen Design System

Varaamo – tilavarauspalvelu, jolla kaupunkilaiset voivat varata kaupun-
gin tiloja sekä muut tilavarausohjelmat

Kuvan palvelut, joiden komponentteja tullaan käyttämään kaupungin 
muissa palveluissa:

Venepaikkajärjestelmä – venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen haku 
ja myöntämisjärjestelmä

Ahti – (ks. ahti.app) – Merellisen Helsingin palvelut yhdessä paikassa 
(sis. kaupungin ja muiden toimijoiden palvelut)

Ulkoliikuntakartta – pääkaupunkiseudun ulkoliikuntapalvelut ja niiden 
aukioloajat/käytettävyys (mm. uimarannat, hiihtoladut)

Kulttuurin kummilapset – mm. kaupungin orkesteri tarjoaa palvelun 
kautta konsertteja kummilapsilleen esim. 2021 syntyneille

Palvelutarjotin – koulujen käyttöön tarkoitettu palvelu, jolla opettajat löy-
tävät koululaisille sopivia kulttuuri- ja muita tapahtumia sekä kursseja

Vapaaehtoistyön verkkopalvelu ja alusta

Puistotalkoot – sivusto, jolla voi ilmoittaa puiston siivoustalkoita ja il-
moittautua mukaan talkoisiin

Kuvan verkkosivut

Nuorten Helsinki – nuorille tarkoitetut palvelut yhdellä sivustolla mm. 
tekemistä, vaikuttamismahdollisuuksia, hyvinvointiin ja terveyteen liitty-
viä asioita
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Tapahtuma-sivut – verkkopalvelu, jonka kautta on helppo löytää tapah-
tumia ja harrastuksia

Robotiikka ja IoT –hankkeet – mm. kirjasto Oodissa on käytössä robot-
teja; nämä osiot tarkentuvat ohjelman edetessä

Esimerkkejä Kuvassa jo kehitetyistä rajapinnoista, joita tullaan jatkoke-
hittämään: 

 Linked Courses -tietokantaa kurssidatalle (http://dev.hel.fi/pro-
jects/linked-courses/) osana Linked Events –kehitystyötä

 Respa-tietokantaa tilojen varaamiseen (http://dev.hel.fi/projects/res-
pa-resource/)

 Open City Profile -käyttäjäprofiilien ja luvitusten hallintajärjestelmää 
(http://dev.hel.fi/projects/open-city-profile/)

 Kulkunen -kulunhallinnan ja sähkölukkojen hallintajärjestelmää 
(https://github.com/City-of-Helsinki/kulkunen)

 Venepaikkojen varausrajapintaa (https://github.com/City-of-Helsin-
ki/berth-reservations

Esimerkkejä jo kehitetyistä käyttöliittymistä, joita tullaan jatkokehittä-
mään:

 puistotalkoiden ilmoittaminen (https://github.com/City-of-Helsinki/lin-
ked-volunteering-ui)

 tilavarausjärjestelmä Varaamo (https://varaamo.hel.fi/), 
 käyttäjäprofiilin ja luvitusten hallinta (https://github.com/City-of-Hel-

sinki/omahelsinki)
 kurssihakusivun protoa (https://github.com/City-of-Helsinki/kurssi-

haku-ui)

 Merellisen Helsingin palvelut – Ahti: https://ahti.app/

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 26036

tuomas.naakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö_KUVA_S2019_AOK_Rajapintatyö
2 Liite 1 - Osaamispisteytys - rajapinta
3 Liite 1 - Osaamispisteytys - selite
4 Liite 2 Toimitussopimusluonnos_KUVA_S2019_AOK_2019
5 Avauspöytäkirja 26.9.2019
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6 Vertailumuistio-AOK-s2019-rajapinta

Muutoksenhaku

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 5
Liite 6
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§ 168
Alomino Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 
29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraamista

HEL 2019-003521 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää tutkimatta Alomino Oy:n 
oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 29.4.2019, § 24 
Aurinkolahden kahvilan vuokraaminen Niksar Oy:lle.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 30.4.2019
2 Lisäys 13.5.2019, oikaisuvaatimukseen 30.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Alomino Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alomino Oy on tehnyt 30.4.2019 oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 
päätöksestä 29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraa-
mista ja täydentänyt oikaisuvaatimusta 13.5.2019. Liikuntajohtajan pää-
töksellä 27.6.2019, § 30 on Aurinkolahden kahvilan vuokralle tarjoamis-
ta koskeva asian käsittely kuitenkin keskeytetty. Näin ollen perustetta 
oikaisuvaatimukselle ja sen tutkimiselle ei enää ole. 

Esittelijä
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hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 30.4.2019
2 Lisäys 13.5.2019, oikaisuvaatimukseen 30.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Alomino Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
27.06.2019 § 30

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
29.04.2019 § 24
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§ 169
Idän Sun Cafe Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 
29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraamista

HEL 2019-005637 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää tutkimatta Idän Sun Cafe 
Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 29.4.2019, § 
24 Aurinkolahden kahvilan vuokraaminen Niksar Oy:lle.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 9.5.2019, liikuntajohtajan päätös 29.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Idän Sun Cafe Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Idän Sun Cafe Oy on tehnyt 9.5.2019 oikaisuvaatimuksen liikuntajohta-
jan päätöksestä 29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuok-
raamista. Liikuntajohtajan päätöksellä 27.6.2019, § 30 on Aurinkolah-
den kahvilan vuokralle tarjoamista koskeva asian käsittely kuitenkin 
keskeytetty. Näin ollen perustetta oikaisuvaatimukselle ja sen tutkimi-
selle ei enää ole. 

Päätöshistoria Alomino Oy:n oikaisuvaatimuksen yhteydessä.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 9.5.2019, liikuntajohtajan päätös 29.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Idän Sun Cafe Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.06.2019 § 111
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§ 170
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien mahdolli-
suuksia uudistaa nuorten aloitekanavaa nuorten toiveiden pohjalta

HEL 2019-005122 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että nuorten aloitekanavaa on 
kehitetty ja kehitetään jatkossakin nuorten toiveiden ja palautteiden 
pohjalta.

Osana nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia toimivan nuorten aloite-
järjestelmän tavoitteena on kannustaa 13–17-vuotiaita helsinkiläisiä 
osallistumaan kunnalliseen päätöksentekoon. Aloitteet myös tuovat 
kaupungille ajankohtaista tietoa nuorten toiveista, huolista ja ideoista. 
Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä: 
prosessit poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen 
kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista. Nuorten aloitejärjestelmä 
on kehittyvä toiminto, jota uudistetaan jatkuvasti paremmin nuoria pal-
velevaksi. 

Nuorten aloitejärjestelmää koskevassa, kaupunginvaltuustolle 
24.4.2019 antamassaan lausunnossa Helsingin nuorisoneuvosto nos-
taa esiin useita kehittämiskohteita. Lausunnon ja muiden nuorilta saa-
dun palautteen pohjalta laadittiin kaupungissa toukokuussa 2019 toi-
mialojen valmistelijoiden käyttöön uusi ohje nuorten aloitteisin vastaa-
misesta. Nuorten aloitteisiin vastauksia valmistelevat löytävät ohjeen 
Helsingin asianhallintajärjestelmä Ahjosta. Nuorisoneuvosto voi osal-
taan viedä toimialoille tietoa aloitevastausten valmisteluohjeesta sekä 
hyvistä vastauskäytännöistä esimerkiksi omissa toimialaryhmissään.

Nuorten aloitteiden toteutumisen seurannan ja siitä tiedottamisen puute 
nousee esiin nuorisoneuvoston 24.4.2019 antamassa lausunnossa. 
Haasteet on kaupungissa tunnistettu. Kunkin aloitteen johdosta suori-
tettujen toimenpiteiden edistymisestä pystyy raportoimaan vain se toi-
miala tai palvelu, jonka toimintaan aloite kuuluu. Aloitteiden toteutumi-
sen seurannan ja siitä tiedottamisen tulee siis olla kaupungin kaikkien 
toimialojen vastuulla. 

Nuorten aloitteiden etenemistä ja siitä viestimistä voidaan tulevaisuu-
dessa osaltaan helpottaa digitaalisesti. Nuorisopalveluiden Munstadi-
sivusto, jonka osana nuorten aloitekanava toimii, on parhaillaan uudis-
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tumassa laajasti Nuorten Helsinki -sivustoksi. Tässä yhteydessä myös 
nuorten aloitteiden jättämisen ja seurannan digitaalinen käyttöliittymä 
suunnitellaan uudestaan. Yksi vaihtoehto on rakentaa nuorten aloitesi-
vusto toimimaan vuorovaikutteisella Decidim-alustalla, joka on vuonna 
2019 otettu käyttöön Helsingin osallistuvan budjetoinnin sekä nuorten 
RuutiBudjetin alustana. 

Nuorten aloitteita koskevassa lausunnossaan 24.4.2019 nuorisoneu-
vosto nostaa esiin myös sen, että nykyisellä aloitesivulla ei ole tietoa 
saatavilla ruotsiksi. Nuorten esityksen pohjalta nykyinen sivusto kään-
nettiin toukokuussa 2019 ruotsiksi, ja myös aloitelomake on nyt saata-
villa ruotsinkielisenä. Uudelle Nuorten Helsinki -sivustolle Ruudin palve-
lut tulevat molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen on sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan että koko kaupungin strateginen painopiste. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla asiakaslähtöisyyttä tuetaan palvelupolkujen kuvauksel-
la. Nuorten aloitejärjestelmä on yksi palvelu, josta tuotetaan vuoden 
2019 aikana palvelupolun kuvaus. 

Helsingin nuorten aloitejärjestelmää tutkitaan parhaillaan myös kah-
dessa opinnäytetyössä. Muotoilun (YAMK) opinnäytetyössä tutkitaan 
nuorten aloitejärjestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen 
kokemusta ja sitä miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi pa-
remmin nuorten tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten 
yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja. Yhteisöpedagogiikan (YAMK) opin-
näytteessä keskitytään nuorten aloitteiden johdosta tehtyyn viranhalti-
javalmisteluun ja siihen miten sitä tulisi kehittää, siten että aloitteiden 
käsittely ja edistäminen olisi tehokkaampaa. Molempien töiden tuloksia 
tullaan hyödyntämään aloitejärjestelmän kehittämisessä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi, Kvsto 24.4.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 27.9.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria 
Ohisalon toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää mer-
kitessään tiedoksi nuorten aloitteet, että kaupunki selvittää mahdolli-
suuksia uudistaa nuorten aloitekanavaa nuorten toiveiden pohjalta. 
Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa niin, että lausunto voidaan 
käsitellä viimeistään tässä lautakunnan kokouksessa 8.10.2019.

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria, toivomusponsi, Kvsto 24.4.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 171
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta siirrettävän 
tapahtumalavan hankkimiseksi kaupunginosayhdistysten käyttöön

HEL 2019-007156 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että siirrettävän tapahtuma-
lavan hankkimisen mahdollisuudet ja edellytykset tulisi selvittää osana 
tapahtumien tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa ol-
la monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja 
tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tär-
keitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja alue-
talouden kannalta.

Helsingin kaupungin edellinen tapahtumastrategia on vuodelta 2010. 
Uusi kaupunkistrategia edellyttää linjausten päivittämistä. Tapahtumien 
tiekarttatyö käynnistyi suurtapahtumien koordinaatioryhmän toimek-
siannosta lokakuussa 2018. Kaupunginkanslian viestintäosasto on ollut 
päävastuussa valmistelusta yhteistyössä Helsingin tapahtumasäätiön 
kanssa. Tapahtumien tiekartta esiteltiin kaupunginhallituksen aamukou-
lussa 25.4.2019.

Kaupunginkanslian viestintäosasto on todennut, että tapahtumien tie-
kartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen. Sen avulla pyritään kolmeen päätavoitteeseen: 1. Ta-
pahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla uuden 
kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta 
tapahtumien kaupungista. 2. Tapahtumallisuus on vastuullista ja 3. Ta-
pahtumallisuus on toimivaa. Kohdassa kolme tavoitteina ovat muun 
muassa:

 Kaupunki on toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempikump-
pani tapahtumatoimijoille

 Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että kaupungin orga-
nisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy

 Palvelua tapahtumajärjestäjille parannetaan korostaen samalla vas-
tuullisuutta tapahtumien järjestämisessä
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Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty vuosille 2018−2021 laaja ko-
konaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymis-
tä monesta eri näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. ta-
pahtumatuottajien rohkaiseminen järjestämään tapahtumia mahdolli-
simman laajalla alueella.

Kaupunki edellyttää kaikilta sen kanssa yhteistyötä tekeviltä tapahtu-
majärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan. Vuoropuhelua 
tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välillä lisätään ja tapahtumatuottajil-
le suunnattua tukimateriaalia kehitetään yhteistyössä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 20.10.2019 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sami Muttilai-
sen ja 32:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että 
selvitettäisiin siirrettävän tapahtumalavan hankkimista kaupunginosa-
tapahtumien käyttöön. Lava voisi olla tyypiltään sellainen, että se olisi 
siirrettävissä ilman raskaampaa kalustoa ja palvelisi helpommin mata-
lan kynnyksen tapahtumia. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön 
toimialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien hankesuunnitelmasta

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien kokonaisuutta 
koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 29.3.2019. Lisäksi 
lautakunta lausui hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnalli-
sia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan ja jäälajien toimijoiden kanssa. 

Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee 
varmistaa. Myös ilmanvaihtoon ja valaistukseen tulee kiinnittää huo-
miota sekä laadukkaan jään että toiminnan kannalta. Tilat, pintaraken-
teet ja materiaalit tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi. Toteutussuunnittelussa on varattava aikaa tarvittavien ra-
kennusfysikaalisten tarkasteluiden tekemiseen, niin että varmistutaan 
rakenteiden oikeasta kosteusteknisestä toiminnasta sekä rakenteiden 
ja materiaalien yhteensopivuudesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää erityistä huomiota hank-
keen aikataulun pitävyyteen, kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyteen koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen 
ja turvalliseen jäähalliympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Hanke on esitelty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelulle touko-
kuussa 2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 310 87915

teijo.korva(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 46 (67)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/11
08.10.2019

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

2 Kustannusarvio HKA 24.5.2019 Pirkkola, korvaavat jäähallit
3 Vuokralaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 29.3.2019 
päivätystä Pirkkolan korvaavan jäähallin uudisrakennuksen hanke-
suunnitelmasta. 

Hankkeessa suunnitellaan korvaava uudisrakennus kaksi rataiselle 
jäähallille ja jäähallitoimintaa tukevat tilat. Toiminnallisesti toinen rata 
säilyy pienenä kilpajäähallina ja toinen rata harjoitusjäähalli käytössä. 
Jäähalli on olennainen osa Pirkkolan liikuntapuiston tarjoamia palvelui-
ta, jotka mahdollistavat liikuntapuiston monipuolisen liikuntaympäristön.

Uudisrakennus tarjoaa turvalliset ja terveelliset tilat toiminnalle

Uudisrakennuksella korvataan kuntotutkimuksissa terveydelle haitalli-
siksi todetut ja nyt jo puretut Pirkkolan jäähallit. Pirkkolan jäähallien 
hanke käynnistyi alun perin peruskorjauskohteena, mutta peruskor-
jausselvitysten ja -suunnitelmien perusteella tultiin johtopäätökseen, et-
tä peruskorjauksesta luovutaan, ja rakennus korvataan laajuudeltaan 
nykyistä suuremmalla uudisrakennuksella.

Pirkkolan jäähalli on purettu kesän ja alkusyksyn aikana 2019 ja kor-
vaava jäähalli rakennetaan purettujen hallien tilalle samalle tontille. 
Jäähallit ovat olleet suljettuina rakennusten huonon kunnon takia ke-
vätkauden 2018 jälkeen ja jääurheilun harrastajien vuorotilanne on hei-
kentynyt korvaavan jäähallin avaamiseen asti.

Rakennushankkeen suunnittelussa luodaan mahdollisuudet tilojen mo-
nipuoliseen käyttöön ja tehdään tiloista esteettömät. Tarkoituksenmu-
kaisesti mitoitetut tilat ovat liikunnan harrastajien ja urheilijoiden lisäksi 
alueen koulujen ja päiväkotien käytössä. Teknisillä ratkaisuilla ediste-
tään energiankulutuksen vähentämistä ja käyttäjäystävällisyyttä sekä 
turvallisuutta.

Uudisrakennushankkeen kokonaislaajuus ja kustannukset
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Hankkeen kokonaislaajuus on 8 256 brm² ja vuokrattava huoneistoala 
8 237 htm². Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitteluvaiheen 
kustannusarvio hankkeen enimmäishinnasta on 19 400 000 euroa eli 2 
356 euroa/brm² (alv 0%) kustannustasossa 3/2019. Kustannusarvio si-
sältää 500 000 euroa toiminnan käynnistämisen kannalta tarpeellisia 
käyttäjän erillishankintoja, joista kustannuksiltaan suurimpia ovat jää-
hallien joustokaukalot.

Kaupunkiympäristön toimialan alustavan vuokra-arvion mukaan Pirkko-
lan jäähallien tuleva pääomavuokra on 11,03 euroa/htm²/kk, ylläpito-
vuokra 0,53 euroa/htm²/kk eli yhteensä 11,56 euroa/htm²/kk. Vuosita-
solla vuokra on noin 1 142 637 euroa eli 95 220 euroa kuukaudessa. 
Ylläpitovuokra sisältää ainoastaan katuhoitomaksun ja Kympin hallinto-
kulun. 

Purettavien Pirkkolan jäähallien 31.5.2019 päättyneen vuokrasopimuk-
sen mukainen pääomavuokra oli 91 082 euroa kuukaudessa, vuosita-
solla noin 1 093 000 euroa. 

Pirkkolan jäähallien vuokrakustannukset nousevat noin 49 700 euroa 
vuodessa. 

Aikaisemmat lausunnot ja muu yhteisvalmistelu

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on nostanut Pirkkolan jäähallien kor-
vaavan uudisrakennuksen rakentamisohjelma lausunnossaan 
18.6.2019 ja 19.6.2018 hankkeelle oikeaksi kehityssuunnaksi, joka 
varmistaa hyvät jääurheilun harrastamisen mahdollisuudet myös jat-
kossa ja palvelee toimintaa ja tulevaa kehitystä peruskorjausta parem-
min.

Henkilökuntaa on kuultu erillisissä käyttäjätapaamisissa.

Hankesuunnitelma on valmisteltu kaupunkiympäristötoimialan ja kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Tilojen käyttöönotto vuonna 2021

Uudisrakennuksen rakentaminen ajoittuu hankesuunnitteluvaiheen ar-
vion mukaan ajalle 1/2020–8/2021. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta 
korostaa, että toiminta pitää pystyä käynnistämään syyskaudelle 2021.

Toiminnan käynnistämiskustannukset

Arvioidut toiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 200 000 eu-
roa, sisältäen hankkeen ulkopuolisen kalustamisen, tarvikkeet, varus-
teet, laitteet ja tietohallinnon hankinnat. Arvio hankkeen toteuttamisen 
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aiheuttamista muuttokustannuksista on 30 000 euroa, sisältäen vanhan 
tilan tyhjentämisen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 310 87915

teijo.korva(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli
2 Kustannusarvio HKA 24.5.2019 Pirkkola, korvaavat jäähallit
3 Vuokralaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 71
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§ 173
Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Vallilanlaaksonkentän alueelta vuok-
ratun maa-alueen vuokraukseen tehtävä muutos

HEL 2019-000662 T 10 01 01 03

Esitys

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

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 25.3.2019, § 212 tekemäänsä maa-
alueen vuokrausta koskevaa päätöstä, jolla kaupunginhallitus on myön-
tänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle maa-alueen vuokrausoikeu-
den Helsingin kaupungin 22. kaupunginosasta (Vallila) Vallilanlaakson-
kentältä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2034 saakka. 
Vuokrattava maa-alue on 20 215 neliömetriä. Vuokra-alueelle sijoite-
taan 2 816 neliömetrin suuruinen ylipainehalli. Ylipainehalli sijoitetaan 
vuokrattavalle alueelle noin viideksi (5) vuodeksi 31.12.2024 saakka. 
Ylipainehalli on pystytettynä vuosittain kuuden (6) kuukauden ajan. Uu-
si vuokrasopimus astuu voimaan 1.1.2020 ja se päättyy 31.12.2034.  

Vuokrausehtoa 1 muutetaan seuraavasti: 

Täysimääräinen vuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024, joka vastaa elin-
kustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 26 580,46 eu-
roa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin  "lokakuu 1950=100" pistelukua 
1 364,50 euron suuruista perusvuosivuokraa. Täysimääräisestä vuok-
rasta peritään 50 % ylipainehallin maa-alueen osalta, niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan. 

Täysimääräinen vuosivuokra 1.1.2025 alkaen, joka vastaa elinkustan-
nusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948, on 16 295,02 euroa (alv. 
0 %).  Täysimääräinen vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100) pistelukua vastaavaa 
836,50 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

Vuokra peritään varsinaisten kenttäalueiden mukaan. Vuokra-aluee-
seen sisältyy 3 485 neliömetrin alue, jota ei voida käyttää vuokrasopi-
muksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralaisen vas-
tuulla. 
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Täysimääräisestä vuokrasta ylipainehallin maa-alueen osalta peritään 
50 % niin kauan kun aluetta käytetään liikunta- tai siihen välittömästi 
liittyvään toimintaan.

Vuokrausehtoa 2 muutetaan seuraavasti:

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan määräämiä 
lisäehtoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus oikeuttaisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan teke-
mään vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Vuokrausehtoa 3 muutetaan seuraavasti: 

Laadittava vuokrasopimus korvaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
9.4.2019, § 67 tekemään päätökseen liittyvän vuokrasopimuksen. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 hakemuksen liitteet
3 Hankekuvaus_Vallilanlaaksonkenttä
4 Kartta_Vallilanlaakson kenttä_ylipainehalli
5 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on oikeuttanut 23.5.2019, § 212 kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupungino-
sasta (Vallila) Vallilanlaaksonkentältä karttaliitteeseen merkityn 20 215 
m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten 31.12.2034 saak-
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ka. Vuokrasopimus maa-alueen vuokrauksesta on solmittu kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan päätöksen 9.4.2019, § 67 mukaisesti alkaen 
1.5.2019. 

 Vuokra-alueeseen sisältyy 3 485 neliömetrin alue, jota ei voida käyttää 
vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan ja jonka ylläpito on vuokralai-
sen vastuulla. Tältä osin ei peritä vuokraa.

Kumpulan Nurmikenttä Oy on hakenut 27.9.2019 vuokrausta muutetta-
vaksi siten, että heille myönnettäisiin oikeus sijoittaa vuokraamalleen 
maa-alueelle ylipainehalli talvikausiksi kuuden (6) kuukauden ajaksi. 
Rakennettavan ylipainehallin koko on 2 816 m². Hallia käytetään liikun-
ta- tai sitä tukevaan toimintaan. 

Vuokranmäärittelyn noudattamisohjeet

Vuokrauksessa noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2014, § 4 maa-
alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Kenttäalueen vuok-
ra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 euron ne-
liömetrihintaa. Ylipainehallin pysytettynä oloajalta vuokra lasketaan hal-
lin koon mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokra on 
5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra vastaa elin-
kustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948.

Vuokran määrittely ajalle 1.1.2020–31.12.2024

Täysimääräinen vuosivuokra ajalta 1.1.2020–31.12.2024 on 26 580,46 
euroa (alv. 0 %). 

Maa-alue: 
6 kk x 2 816 m² x 1,00 €/ m² x 5 % x 19,48 = 1 371,39 euroa.
12 kk x 13 914 m² x 1,00 €/ m² x 5 % x 19,48 = 13 552,24 euroa.

Ylipainehalli:
6 kk 2 2 816 m² x 8,50 €/ m² x 5 % x 19,48 = 11 565,83 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % ylipainehallin maa-alueesta 
niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen liitty-
vään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. 

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään vii-
meistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra 1.1.2020–31.12.2024 on 20 752,05 euroa (alv. 0 
%).  Vuokra tarkastetaan vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä. 
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Vuokran määrittely 1.1.2025 alkaen

Täysimääräinen vuosivuokra 1.1.2025 lukien (vuoden 2018 keski-in-
deksillä 1948) on 16 295,02 euroa (alv. 0 %). 

Perittävän vuosivuokran laskukaava: 
16 730 m² x 1,00 €/ m² x 5 % x 19,48.

Kaupunginhallitukselle esitetään lisättäväksi vuokraukseen, että ylipai-
nehallin maa-alueen osalta täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % 
niin kauan kun aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen liitty-
vään toimintaan, kuitenkin tämän vuokrauksen puitteissa 31.12.2024 
saakka. 

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määrittelemiä 
sopimusehtoja.

Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen 
liittyviä vähäisiä muutoksia.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
päätösesityksen, vuokraus palaa takaisin kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan käsittelyyn vuokrasopimuksen solmimiseksi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus
2 hakemuksen liitteet
3 Hankekuvaus_Vallilanlaaksonkenttä
4 Kartta_Vallilanlaakson kenttä_ylipainehalli
5 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.04.2019 § 67

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 27

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 212
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§ 174
Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Vuosaaren liikuntapuiston yhtey-
destä vuokrattavan maa-alueen vuokra-aikaan tehtävä muutos

HEL 2017-000936 T 10 01 01 03

Esitys

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

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 14.5.2017, § 342 tekemäänsä maa-
alueen vuokrausta koskevaa päätöstä, jolla kaupunginhallitus on myön-
tänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle maa-alueen vuokrausoikeu-
den Helsingin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) Vuosaaren 
liikuntapuiston alueelta Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 
31.12.2033 saakka. Vuokrattava maa-alue on noin 10 240 m²:n suurui-
nen. Vuokrausta muutetaan siten, että Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle 
vuokrataan karttaan merkitty maa-alue kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2035 
saakka. Vuokra-alueelle sijoitetaan ylipainehalli, jonka koko on 8 658 
m². Vuokra peritään rakennettavan ylipainehallin koon mukaan. 

Vuokrausehtoa 2 muutetaan seuraavasti:

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun aluetta käy-
tetään liikunta- tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kutenkin 
kauintaan 31.12.2028 asti.  

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään vii-
meistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. 

Vuokraukseen liittyvät muut ehdot säilyvät kaupunginhallituksen aiem-
man päätöksen mukaisina. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus oikeuttaisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan teke-
mään vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia. 

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
lisäehtoja. 

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluiden kolman-
neksi viimeisestä kappaleesta korjattiin vuosilukuvirhe 31.12.2018 
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muotoon 31.12.2028, siten että kyseinen kappale kuuluu kokonaisuu-
dessaan:

"Kaupunginhallitukselle esitetään myös, että se muuttaisi aiemmin te-
kemäänsä päätöstä vuokrausehdon 2 osalta, siten että vuokrauksen 
subventio 50 % koskee vuokrausta 31.12.2028 saakka, jonka jälkeen 
vuokrausmääräytymisehdot määritellään uudelleen, niin että niistä pää-
tetään 31.12.2026 mennessä."

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleissuunnitelma_2017
2 Kartta_Vuosaaren liikuntapuisto
3 Vuokrasopimusluonnos_Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on oikeuttanut 14.5.2017, § 342 kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuokraamaan kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuo-
saari) Vuosaaren liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn noin 
10 240 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten 31.12.2033 
saakka. Vuokra-alueelle rakennetaan 8 658 m²:n kokoinen ylipainehalli.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n 
pyynnöstä käsitellyt vuokrausta sopimuksen solmimiseksi kaupungin-
hallituksen antaman päätöksen jälkeen, sillä yhtiö sai kielteisen pää-
töksen rakentamiseen haetun valtionavun osalta, joten hankkeen 
käynnistäminen ei tuolloin ollut mahdollista. Vuosaaren Jalkapallohalli 
Oy:n edustajat esittivät siinä yhteydessä jatkoaikaa hankkeen rahoituk-
sen selvittämiseksi.   
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Vuosaaren Jalkapallohalli Oy on esittänyt vuokra-aikaan muutosta, si-
ten että vuokraus solmittaisiin noin viidentoistavuoden (15) ajaksi. Mi-
käli Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n hankkeelle ei myönnetä uudessa 
haussa valtiontukea, he ovat rahoitus- ja kustannuslaskelmissaan otta-
neet asian huomioon ja ovat valmiita rahoittamaan hanketta muilla kei-
noin. 

Maa-alueen vuokrausoikeus esitetään jatkettavaksi 31.12.2035 saakka, 
jolloin vuokra-ajaksi tulisi noin kuusitoista (16) vuotta. 

Kaupunginhallitukselle esitetään myös, että se muuttaisi aiemmin te-
kemäänsä päätöstä vuokrausehdon 2 osalta, siten että vuokrauksen 
subventio 50 % koskee vuokrausta 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen 
vuokrausmääräytymisehdot määritellään uudelleen, niin että niistä pää-
tetään 31.12.2026 mennessä. 

Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle oikeuden tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen 
liittyviä vähäisiä muutoksia. 

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
päätösesityksen, maa-alueen vuokraus palaa takaisin kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan käsittelyyn vuokrasopimuksen solmimiseksi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleissuunnitelma_2017
2 Kartta_Vuosaaren liikuntapuisto
3 Vuokrasopimusluonnos_Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 57 (67)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/13
08.10.2019

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 342

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 63



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 58 (67)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

08.10.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 162, 163, 165 (Päätöksen kohta A), 170, 171, 172, 173 
ja 174 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 164 ja 165 (Päätöksen kohta B) §: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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (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 166 ja 167 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä molemmat.

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 vas-
taanottajan 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 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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika
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Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk-
sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan 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 muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely-
lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markki-
naoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

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

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö
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Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhe-
linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoi-
tuksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

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

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

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

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui-
tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh-
dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin 
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie-
doksisaannista.
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Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Mikäli mark-
kinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii 
asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 168 ja 169 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
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.
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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

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.
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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

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

Tomi Sevander
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pauliina Saares Raine Luomanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.10.2019.


