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Kokouspaikka Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4)

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdóttir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Saares, Pauliina
Sydänmaa, Johanna
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

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
Larva, Tiina kehittämisasiantuntija

saapui 18:10, poistui 18:28, läsnä 4 
§

Penttilä, Inari kehittämisasiantuntija
saapui 18:10, poistui 18:28, läsnä 4 
§

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
1 - 10 §
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Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
1 - 6 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
7 - 8 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
9 - 10 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
1 - 10 §
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§ Asia

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

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

3 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet

4 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosien 2018–2021 osallisuus- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi

5 Asia/5 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määräraho-
jen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousar-
vioon

6 Asia/6 Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun päälli-
köiden virkojen täyttäminen

7 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sateen-
kaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä

8 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten aloi-
tejärjestelmää

9 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnesta FunAction ja NYT-lii-
kuntakortin maksuista

10 Asia/10 Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n vuokrauksen jatkaminen Talosaaren 
alueella 31.12.2029 asti
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§ 1
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 
Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Jussi Chydenius sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Laura Varjokari ja Pauliina Saares.

Käsittely

Lautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkir-
jan varatarkastajaksi Niilo Toivosen sijasta Pauliina Saareksen.

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 Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Jussi Chydenius sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Laura Varjokari ja Niilo Toivonen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

17.12.2019, 66 §
Suvilahden Tiivistämön turvapalveluiden tuottajan valinta

17.12.2019, 67 §
Jäänhoitokoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -
palvelun käyttöön

18.12.2019, 68 §
Harakan saaren yhteisten palvelujen tuottaminen käyttöoikeussopi-
muksena 1.6.2020 - 31.5.2025

27.12.2019, 69 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2020

7.1.2020, 1 §
Toimialajohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 
2020

8.1.2020, 2 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentämi-
nen vuodenvaihteessa 2019-20

9.1.2020, 3 §
Tarvepäätös lisätilan vuokraamisesta Laajasalon kirjaston käyttöön 
Yliskylän puistokatu 4

Hallintojohtaja

17.12.2019, 38 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta nuo-
risopalvelukokonaisuuden lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoi-
mintaan

30.12.2019, 39 §
Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishank-
keiden investointiavustuksien hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöl-
tä vuodelle 2020
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3.1.2020, 1 §
Hallintojohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020

10.1.2020, 2 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnon sijaisjärjestelyt 1.1.2020 lu-
kien

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

9.1.2020, 1 §
Kirjastopalvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
vuonna 2020

Keskustakirjaston johtaja

9.1.2020, 1 §
Keskustakirjaston johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
vuonna 2020

10.1.2020, 2 §
Kangas-kassin ja Oodi-kassin hinnan korottaminen

Aluekirjastopalvelujen johtaja

19.12.2019, 7 §
Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kirastopalve-
lukokonaisuuden aluekirjastopalveluyksiköiden esimiehille

27.12.2019, 8 §
Aukioloajat, Herttoniemen kirjasto, tilapäiset sulkemiset vuonna 2020

9.1.2020, 1 §
Aluekirjastopalvelujen johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävä-
nä vuonna 2020

10.1.2020, 2 §
Kirjastossa myytävien kangaskassien hinnan korottaminen

Yhteisten palvelujen päällikkö

Yhteisten palvelujen päällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävä-
nä vuonna 2020

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja
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17.12.2019, 14 §
Annantalon kahvilatilojen vuokraus Skidilä Oy:lle

7.1.2020, 1 §
Kulttuurijohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 
2020

8.1.2020, 2 §
Hankinta, STOA Kulttuurikeskuksen siivouspalvelut

Taidemuseon johtaja

17.12.2019, 80 §
Taidemuseon taidehankinta ARTag Gallerysta

17.12.2019, 81 §
Taidemuseon taidehankinta ARTag Gallerysta

19.12.2019, 82 §
Taidemuseon julkisen taiteen ja Kalasataman ympäristötaiteen hankin-
ta, tilauspäätös, Kalasatama

7.1.2020, 1 §
Kaupungin taidemuseon johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtä-
vänä vuonna 2020

7.1.2020, 2 §
Taidemuseon taidehankinta Association Les Amis de la Maison Carré

8.1.2020, 3 §
Taidemuseon taidehankinta Galerie Anhavasta

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

7.1.2020, 1 §
Kaupunginmuseon johtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
vuonna 202

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

17.12.2019, 20 §
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n vuoden 2020 avustuk-
sen maksamisen aikaistaminen

17.12.2019, 21 §
Kontufest ry:lle myönnetyn taide- ja kulttuuriavustuksen 2019 takaisin-
perintä

Liikuntapalvelukokonaisuus
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Liikuntajohtaja

17.12.2019, 52 §
Lisäkorvaus / vahingonkorvausvaatimus koskien venevahinkoa

17.12.2019, 53 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa Paloheinän ulkoilua-
lueella

31.12.2019, 54 §
BMI-uimakortin pilotoinnin jatkaminen liikuntapalveluissa ja päätös hin-
nasta vuodelle 2020

7.1.2020, 1 §
Liikuntajohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020

7.1.2020, 2 §
Vahingonkorvausvaatimus irronneen poijun aiheuttamasta venevahin-
gosta

7.1.2020, 3 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien takin vaurioitumista

9.1.2020, 4 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn liikuntajohtajan sijaisjärjestyk-
sen täydentäminen vuodenvaihteessa

Liikuntapaikkapäällikkö

17.12.2019, 48 §
Muutos liikuntapaikkapäällikön päätökseen maa-alueen lyhytaikaisesta 
vuokraamisesta Pallo-Pojat Juniorit ry:lle rakennusluvan hakemista var-
ten Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelle

18.12.2019, 49 §
Kahvilatilojen vuokraus Töölön kisahallista Enter Ventures Oy:lle

18.12.2019, 50 §
Maa-alueen vuokraus Gasum Oy:lle Huokopuistosta

9.1.2020, 1 §
Liikuntapaikkapäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
vuonna 2020

Liikuntapalvelupäällikkö

20.12.2019, 25 §
Tapahtuma-avustusten 2019 myöntäminen
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Ulkoilupalvelupäällikkö

11.12.2019, 83 §
Laajasalon ja Hevossaaren välisen tien penkereen vuokraus Truthol-
man Kävijät ry:lle

16.12.2019, 84 §
Reunalistoituskoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilu-
palveluiden käyttöön

17.12.2019, 85 §
Lauttasaaressa sijaitsevan kiinteistön ja talviuintipaikan vuokraus Hu-
maus ry:lle

20.12.2019, 86 §
Helsingin kaupungin kalastusjärjestelyjen muutokset

3.1.2020, 1 §
Ulkoilupalvelupäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuon-
na 2020

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

7.1.2020, 1 §
Siivouspalvelut, Kallahden seikkailutalo

7.1.2020, 2 §
Nuorisoasiainjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 
2020

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

16.12.2019, 8 §
Vuokran kohtuullistaminen

9.1.2020, 1 §
Läntisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti näh-
tävänä vuonna 2020

Itäinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

9.1.2020, 1 §
Itäisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtä-
vänä vuonna 2020

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö
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17.12.2019, 59 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus vuodelle 
2019

17.12.2019, 60 §
Adalmiinankatu 3/talotoimikunnan talokerhoavustushakemus vuodelle 
2019

20.12.2019, 61 §
Partiolippukunta Navigators r.y:n vuoden 2019 toiminta-avustusenna-
kon takaisinperintä

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

9.1.2020, 1 §
Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti 
nähtävänä vuonna 2020

Liikuntajaosto

16.12.2019, § 22
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

16.12.2019, § 23
Liikunnan laitosavustukset 2020, talousarvioon merkityt

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

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet

HEL 2018-006718 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

1. hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperi-
aatteet liitteen 1 mukaisesti.

2. hyväksyä lähellä olevien palvelujen suunnitteluperiaatteet liitteen 
2 mukaisesti.

3. hyväksyä liikuntapaikkarakentamisen arviointimallin liitteen 3 
mukaisesti ja valtuuttaa liikuntajohtajan tarkentamaan käyttöta-
lousvaikutusten euromääräiset rajat vuosittain.

4. merkitä tiedoksi liitteen 4 mukaiset toimenpidesuositukset vuo-
delle 2020.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: "Lautakunta esittää, että kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala sitoutuu myös sukupuolettomien vessojen edistämiseen."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet 2020
2 Lähellä olevien palvelujen suunnitteluperiaatteet
3 Kuvan toimenpidesuositukset vuodelle 2020
4 Liikuntapaikkarakentamisen arviointimalli
5 Palveluverkkosuunnittelu_LTK esitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työn lähtökohdat

Helsinki tarvitsee kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon, joka mahdol-
listaa hyvän vapaa-ajan ja hyvinvoinnin niin kaupunkilaisille kuin muual-
ta Suomesta sekä ulkomailta saapuville. Tässä linjauksessa määritel-
lään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suun-
nitteluperiaatteet. Palveluverkko koostuu sekä siitä, mitä ihmiset teke-
vät että siitä, missä ihmiset tekevät. Linjauksessa tarkastellaan palve-
luverkkosuunnittelua kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopolitiikan 
näkökulmasta. Kaupunkiorganisaatiossa nämä politiikanalat kuuluvat 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueelle. 

Kaupungin kasvaessa ja muuttuessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpei-
siin ja kaupunkirakenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kuntalain 
(410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen-
sa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosi-
aalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunta on vastuussa pal-
velujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun 
määrittämisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viran-
omaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
palveluille ei ole olemassa selkeää, esimerkiksi lainsäädäntöön pohjau-
tuvaa, kuntalaiskohtaista mitoitusperustetta.

Kunnan velvoitteista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueilla 
säädetään kuntalakia tarkemmin muun muassa laissa kuntien kulttuuri-
toiminnasta (166/2019), museolaissa (314/2019), teatteri- ja orkesteri-
laissa (730/1992), laissa taiteen perusopetuksesta (633/1998), liikunta-
laissa (390/2015), nuorisolaissa (1285/2016) sekä laissa yleisistä kir-
jastoista (1492/2016). 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkko on kokonaisuus, jossa toimintaa 
ja toiminnan olosuhteita tuottavat paitsi kaupunki myös lukuisat muut 
toimijat yrityselämästä kansalaistoimijoihin. Palveluverkon kehittämi-
sessä kyse onkin paitsi siitä, mitä ja missä Helsingin kaupunki raken-
taa, ylläpitää ja toteuttaa, myös siitä, miten kaupunki toimii koko kult-
tuurin ja vapaa-ajan ekosysteemin kehittymisen alustana ja mahdollis-
tajana. Kaupunkistrategian mukaan kaupungin tulee ymmärtää roolinsa 
yhä enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana.

Palveluverkkosuunnittelun uudistamisen tarkoituksena on (1) parantaa 
suunnittelun laatua, (2) ohjata rajallisia resursseja parhaaseen mahdol-
liseen käyttöön sekä tunnistaa uusia resursseja ja (3) kasvattaa luotta-
musta kaupunkiin julkisen vallan käyttäjänä.
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Lautakunnan toimeksianto

Työskentelyn käynnisti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 
19.6.2018, § 132, jonka mukaan harjoituksessa tulee määritellä kau-
pungin linjaukset vapaa-ajan toiminnan ja palvelujen olosuhteiden ke-
hittämiseksi.

Päätösasiakirjan tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet:

 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen luokittelu saavutettavuuden nä-
kökulmasta

 Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteet, joissa 
suhteutetaan toisiinsa ainakin seuraavat kysymykset

o Väestönkasvu ja väestörakenteen muutokset 
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan perusteh-

tävänä 
o Matkailun ja laajemmin Helsingin vetovoiman edistäminen 
o Eriarvoisuuden vähentäminen
o Alueiden vetovoima ja houkuttelevuus

 Periaatteiden toteutuminen nyt sekä keskeisimmät tarpeet.
 Toimialan omat tilasuunnittelun periaatteet
 Ehdotukset olosuhteisiin liittyvien avustus-, yhteistyö-, subventio- ja 

tukimenetelmien uudistamiseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaan suunnittelupe-
riaatteet tuli tuoda lautakunnan päätettäväksi syksyllä 2019.

Työskentelyn aikana harjoituksen tavoite on täsmentynyt. Osana koko 
kaupungin kiinteistöstrategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin 
yhteiselle palveluverkkosuunnittelulle. Ehdotuksessa painottuu nyt suo-
rien investointiehdotusten sijaan työkalujen luominen paremmalle val-
mistelulle ja päätöksenteolle. Saavutettavuusanalyysi on tässä ehdo-
tuksessa rajoitettu lähellä olevien palvelujen suunnitteluperiaatteisiin 
sekä vuonna 2020 toteutettavien tarkastelujen valintoihin. Keskeisiksi 
tarkastelun kohteiksi vuodelle 2020 suunnitellaan kirjastoverkkoa, nuor-
ten kokoontumistiloja sekä lähiliikuntaa.

Valmistelu

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelun periaatteiden val-
mistelu toteutettiin vuorovaikutteisena kehittämisprojektina. Valmiste-
lussa kuultiin laajasti kaupungin sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Projek-
tia ohjasi kansliapäällikön päätöksellä (53/15.3.2019) asetettu olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteiden laatimisen ohjausryhmä. Projektin omis-
tajana toimi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio ja käy-
tännön toteutuksesta vastasi projektipäällikkö Kaarle Kurki. Valmiste-
luun osallistuivat muut kaupungin toimialat, keskushallinto sekä Kau-
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punkiakatemian ja keskeisten sidosryhmien edustajat. Työskentelyn ai-
kana kuultiin sidosryhmiä laajasti.

Kaupungin tehtävä

Kaupungilla on kolme tehtävää kaupunkilaisille tarjolla olevien vapaa-
ajan palvelujen suunnittelussa:

1.      
Kokonaisuuden ohjaus ja hallinta: Kaupunkiorganisaatiossa kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vastuualueita ovat kulttuuripolitiikka, liikuntapo-
litiikka, nuorisopolitiikka ja kirjastopolitiikka. Tämä edellyttää kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalta käsitystä tarpeista, toiveista ja resursseista 
sekä kokonaiskäsitystä siitä, ketkä rakennuttavat, rahoittavat, avusta-
vat, tarjoavat palveluita ja toteuttavat toimintaa, mitä ja missä.

2.      
Mahdollistaja: Kaupunki luo edellytyksiä kulttuurin ja vapaa-ajan palve-
luverkon kehittymiselle muun muassa neuvomalla, avustamalla, lainoit-
tamalla, välittämällä tietoa, suunnittelemalla maan ja tilojen käyttöä, 
koordinoimalla ja myöntämällä lupia.

3.      
Palvelutuottaja: Jotta kaupungin tuottamat palvelut asettuvat tehokkaal-
la ja tarkoituksenmukaisella tavalla osaksi palveluverkkoa, on ymmär-
rettävä mitä, miten ja missä palveluita kannattaa tuottaa ja mitä muut 
tekevät tai voisivat tehdä. 

Moniulotteista ja laajaa tarveharkintaa ohjaavat seuraavat, kaupunkist-
rategian 2017–2021 kanssa yhteneväiset painopisteet: 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 Matkailun ja vetovoiman edistäminen
 Eriarvoisuuden vähentäminen
 Alueiden vetovoima ja houkuttelevuus
 Saavutettavuuden parantaminen

Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana on, että kaupungin on ensin 
muodostettava kokonaiskäsitys tarpeista ja vasta sen jälkeen pohtia, 
mikä olisi viisain tapa vastata tarpeisiin. Kaupungin oma palvelutuotan-
to ei ole aina ensisijainen toteutusvaihtoehto, vaan yksi mahdollisista 
toteutustavoista. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnittelupe-
riaatteet myös korostavat kansalaistoiminnan ensisijaisuutta. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan palveluissa avustuksilla ei niinkään täydennetä kaupun-
gin omaa palvelutarjontaa, vaan tuetaan itsetarkoituksellisesti merkittä-
viä asioita. Kaupungin roolina on useammin täydentää sitä, mikä ei 
synny toisten toteuttamana tai toteuttaa tehtäviä, joihin liittyy julkisen 
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vallan käyttöä. Valmistelutyö on selvästi osoittanut tarpeen tarkentaa 
kaupungin omaa palvelustrategiaa, mikä tehdään vuoden 2020 aikana 
ja tuodaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle hyväksyttäväksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa palveluverkon kokonaisoh-
jauksesta vastaavana linjaavat jatkossa seuraavat toiminnalliset peri-
aatteet:

 Avoimuus ja läpinäkyvyys
 Tietopohjaisuus
 Yhteiskehittäminen
 Saavutettavuus mittarina
 Kestävä kehitys

Toimenpidesuositukset

Periaatteiden toteuttaminen edellyttää suunnittelukäytäntöjen muutos-
ta. Vuodelle 2020 toteutetaan kahdeksan toimenpidekokonaisuutta:

1. Kumppanitoiminta
2. Kaupungin rooli palvelutuotannossa
3. Toimialojen työnjako
4. Saavutettavuustarkastelut
5. Vapaa-ajan palvelut alueen hyvinvointitekijänä
6. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilasuunnittelu
7. Rakennushankkeiden arviointimalli
8. Kaupunki mahdollistajana kulttuurin ja nuorisotyön kumppanei-

den tilahankkeille

Toimenpidekokonaisuudet sisällytetään vuodesta 2021 alkaen osaksi 
toimialan toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet 2020
2 Lähellä olevien palvelujen suunnitteluperiaatteet
3 Kuvan toimenpidesuositukset vuodelle 2020
4 Liikuntapaikkarakentamisen arviointimalli
5 Palveluverkkosuunnittelu_LTK esitys
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 15.03.2019 § 53

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 132
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§ 4
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosien 2018–2021 osallisuus- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi

HEL 2018-012056 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan vuosien 2018–2021 osallisuus- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman väliarvioinnin. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi toimia-
lan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämiskohteet vuosille 2020-
2021

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kehittämisasiantuntijat Inari Penttilä ja 
Tiina Larva.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi 2019_Kuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli sekä yhdenvertaisuuden edistäminen

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 keskiössä on asukkaiden 
osallisuuden edistäminen. Strategiallaan Helsinki vahvistaa asemaansa 
osallisuuden ja avoimuuden edelläkävijänä. Helsingin kaupungin osalli-
suuden periaatteet on kirjattu Helsingin kaupungin hallintosääntöön, jol-
loin ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota.
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Helsingin kaupunki on määrittänyt osallisuuden periaatteiksi:

 yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämi-
sen

 omaehtoisen toiminnan mahdollistamisen
 yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisen.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017, § 1047 osallisuus- ja vuorovaiku-
tusmallin toimeenpanon ja rahoituksen periaatteiden ja niiden osateki-
jöihin perustuvan osallisuusmallin toimeenpanemiseksi vuosina 2018–
2021. Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus päätti 1.10.2018, § 631 osal-
listuvan budjetoinnin toteuttamisen 2018–2019.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017, että Helsingin osallisuus- ja vuo-
rovaikutusmalli arvioidaan valtuustokauden aikana kaupunginhallituk-
sessa. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti toimialalautakuntia samassa 
yhteydessä osaltaan raportoimaan osallisuuden toteutumisesta. Hel-
singin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kokonaisuuden vä-
liarviointiraportti käsiteltiin osana valtuustokauden puoliväliarviointia 
valtuustoseminaarissa 13.–14.6.2019. 

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää kuntien laativan yhdenvertaisuussuunni-
telman. Helsingin kaupungissa laadittiin erilliset yhdenvertaisuussuun-
nitelmat koskien kaupungin henkilöstöä, palveluja sekä roolia koulutuk-
sen järjestäjänä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.4.2017, 
§ 339 palveluja koskevan yhdenvertaisuussuunnitelman linjaukset sekä 
henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman linjaukset ja toimenpiteet. 
Linjauksia on tarkistettu vuoden 2019 aikana ja palveluille on kirjattu 
uusi yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–21. Suunnitelma on 
lausuntokierroksilla. 

Hallintosäännön mukaan apulaispormestari vastaa toimialallaan osalli-
suuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta (Hallintosääntö 9 luku § 2). 
Lautakunnat raportoivat osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman to-
teutumisesta valtuustokauden puolessa välissä osallisuusmallin toi-
meenpanopäätöksen (kaupunginhallitus 13.11.2017, § 1047) mukai-
sesti.

Osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 27.11.2018, § 213 toimialan 
osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2018–2021. Suun-
nitelma määrittelee osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamisen 
keskeiset osa-alueet, kehittämisen lähtökohdat ja päätoimenpiteet toi-
mialalla. Osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu kaupun-
kiyhteiselle osallisuusmallille ja hallintosäännön periaatteille osallisuu-
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desta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala lisäsi toimialan periaatteisiin 
yhdenvertaisuuden palveluissa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta linjasi, että osallisuutta ja yhdenver-
taisuutta edistetään osana kaikkea toimialan toimintaa ja toimialan 
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet määritel-
lään vuosittain osana toimialan talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 
sekä huomioidaan toimialan sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 sitovissa toiminnallisis-
sa tavoitteissa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistettiin parantamalla 
asiakaskokemusta erityisesti asiakaspalautejärjestelmiä kehittämällä 
sekä asiakaspolkuja ja kaupunkilaisprofiileja hyödyntäen. Yhteisöjen 
asiantuntemusta hyödynnettiin toimialan palveluverkon suunnitteluperi-
aatteiden määrittelyssä. Toimialan tilojen varaamista asiakaskäyttöön 
helpotettiin parantamalla prosesseja ja avaamalla uusia tiloja Varaa-
moon varattavaksi. Palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistä toteutettiin 
nuorten harrastamisen mahdollisuuksia edistävällä valtakunnallisella 
Harrastuspassi-hankkeella, jota kokeiltiin Kannelmäen alueen nuorten 
kanssa sekä koulujen ja päiväkotien palvelutarjottimen alueellisilla ko-
keiluilla yhteistyössä Kannelmäen ja Vuosaaren koulujen ja päiväkotien 
kanssa.

Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen Helsingin kaupungin osallisuus-
mallin mukaisesti 2018–2019

Helsingin kaupungin kaikki toimialat ovat laatineet osallisuus- ja vuoro-
vaikutusmallin mukaiset osallisuuden edistämisen suunnitelmansa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelman tavoitteiden edistäminen jaetaan kaupunkiyhteisesti määritet-
tyihin osa-alueisiin, joihin on lisätty ”yhdenvertaisuus palveluissa” -ta-
voite::

 Yhdenvertaisuus palveluissa
 Käyttäjien osallisuus
 Kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen
 Alueellinen vaikuttaminen
 Kaupunkilaisten aktivismi ja omaehtoinen toiminta
 Asiointi ja asiakaskokemus
 Kaupungin toiminta ja päätöksenteko

Miten yhdenvertaisuutta on edistetty palveluissa?

Yhdenvertaisuutta on edistetty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kehit-
tämällä erityisesti viestintää ja digitaalisia palveluja. Käynnissä olevat 
uudistukset parantavat palveluiden tasalaatuisuutta ja saavutettavuutta 
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koko toimialalla sekä luovat kokonaan uusia palveluja. Viestinnän nor-
mitietoisuus on ollut yksi tärkeä kehittämiskohde.  

Tilojen esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämisen haasteeseen 
vastaavat vuonna 2020 hyväksyttävät palveluverkon suunnitteluperiaat-
teet.  

Henkilöstöä tuetaan toiminnallisen yhdenvertaisuuden periaatteiden 
tunnistamisessa ja soveltamisessa. Työyhteisöille räätälöidyt koulutuk-
set aloitettiin vuonna 2019 ja ne painottuvat vuoteen 2020. Kaupungin-
kansliassa valmisteilla oleva, koko kaupungin henkilöstön käyttöön tu-
leva materiaali tukee koulutuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kaupunkilaisprofiilit-palvelumuotoilutyökalu vastaa osaltaan yhdenver-
taisuuden tunnistamisen ja soveltamisen haasteisiin.

Miten käyttäjien osallisuutta on edistetty?

Käyttäjien osallisuutta on edistetty palveluissa systemaattisesti sekä 
monialaisesti.  Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja työntekijöiden palvelu-
muotoiluosaaminen on kehittynyt palveluissa. Kaupunkilaisprofiili-työ-
kalupakki sekä muut palvelumuotoilun työkalut tukevat käyttäjälähtöi-
syyttä palveluissa. Osallistuva budjetointi haastaa käyttäjälähtöiseen 
prosessiin. Toimiala sai toiseksi eniten ehdotuksia ja toimeenpantavia 
osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmia Helsingin kaupungin 
toimialoilla. Nuorisopalvelu tukee nuorten osallistumista koko kaupun-
gin OmaStadi- osallistuvaan budjetointiin ja vastaa nuorten RuutiBudje-
tista. Kirjastoissa toimi Omastadi- osallistuvan budjetoinnin äänestys-
pisteitä. 

Haavoittuvassa asemassa olevien kuulemisen käytännöt vaativat 
osaamisen kehittämistä ja resursseja, erikielisille ja -kulttuuritaustaisille 
viestimiseen ja vuorovaikutukseen on valmisteilla ohjeistus. Osallisuus- 
ja yhdenvertaisuustyötä edistävät osaltaan myös erilaiset työntekijöille 
suunnatut osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä monimuotoisuutta toi-
mialalla edistävät verkostot.

Miten kaupunkilaisten tietoa ja osaamista on hyödynnetty?

Kaupunkilaisten tietoa ja osaamista hyödynnetään kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla entistä laajemmin ja aktiivisemmin. Uudet sähköiset vä-
lineet parantavat mahdollisuuksia kuulla entistä laajemmin ja vaikutta-
vammin kaupunkilaisia. Kaupunkilaisten yhteisöjen osaamista on hyö-
dynnetty talousarvion sitovien kehittämistoimenpiteiden sekä muun ke-
hittämistyön tukena aktiivisesti. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen 
harrastustoiminnan edistämiseksi sekä kaikenikäisten helsinkiläisten 
liikkumisen lisäämiseksi järjestettiin ideakilpailu avustuksia hakeville 
toimijoille ja valittuja ideoita kehitettiin järjestöjen ja kaupungin asian-
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tuntijoiden yhteistyöllä. Palveluverkon suunnitteluperiaatteiden osana 
luotiin lähtökohdat kulttuuri ja vapaa-ajan palveluiden kumppaniverkos-
tolle. Asiantuntijatahojen edustavuuden arviointia ja uusien asiantunti-
jayhteisöjen kuulemista tulee edelleen kehittää.

Miten alueellista vaikuttamista on kehitetty?

Alueellisen vaikuttamisen tuelle on palveluissa hyvät lähtökohdat, ole-
massa olevia verkostoja ja toimintamalleja. Työtä tulee kehittää vas-
taamaan alueiden asukkaiden ja yhteisöjen muuttuvia tarpeita. Alueel-
lista yhteistyötä on kehitetty vaikuttamisen tueksi yhdessä stadiluotsien 
kanssa. Nuorten alueellista vaikuttamista tukevat RuutiBudjetti sekä 
harrastusten osalta Pulssitoiminta. Kulttuuri- ja taidetoiminnan vision 
kehittämiseksi kokeiltiin alueellisia asukasraateja, myös Helsingin mal-
lin, alueellisen ja osallistavan kulttuurityön malli, uusi hankekausi 2019–
2021 käynnistyi. Palveluverkon periaatteita kehitettiin järjestö- ja yrity-
syhteisöjen kanssa. OmaStadi- osallistuva budjetointi voi kehittyä alu-
eellisen vaikuttamisen tehokkaaksi välineeksi yhdessä alueiden palve-
luiden vuorovaikutteisen ja aluelähtöisen kehittämisen kanssa.

Miten kaupunkilaisten aktivismia ja omaehtoista toimintaa on edistetty?

Omaehtoisen toiminnan tuki palveluissa vaihtelee yksiköiden ja palve-
luiden välillä. Joillekin palveluille aktivismin ja omaehtoisen toiminnan 
tuki on osa palvelurakennetta, kun taas osalle palveluista tehtävää ei 
koeta osana palvelua. Omaehtoista toimintaa tuetaan avustuksilla, ti-
loilla, lainattavilla tarvikkeilla sekä aineistoilla ja tiedon avoimella jaka-
misella. Nuorisopalvelut tapaavat kaikki uudet avustushakijat. Yleisten 
kulttuuripalvelun avustusinfoja on lisätty ja toimialan myöntämien avus-
tusten verkkosivuja kehitetty käyttäjäystävällisemmiksi. Varaamo-palve-
luun on viety yhteensä 91 uutta Kuvan tilaa. Tenniskenttien varausjär-
jestelmä on uusittu käyttäjäpalautteen mukaisesti. Asukaskäytön tilava-
rauksen prosesseja on selvitetty ja kehitetään edelleen. Uusiin tiloihin 
rakennetaan lähtökohtaisesti myös asukaskäytön tiloja.

Miten asiointia ja asiakaskokemusta on kehitetty?

Yhdenvertaista asiakaspalvelua ovat tukeneet palvelumuotoilun työka-
lut, lisäksi asiakaskokemuksen kehittämiseen on luotu kaupunkiyhtei-
nen verkkokurssi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on mukana kurssin 
pilottiryhmässä. Asiakaspalautteiden ns. pikapalautelaitetta (Net Profile 
Promoter) on kokeiltu 40 palvelussa ja yhteinen palautteiden käsittelyp-
rosessi on esitelty palveluiden johtoryhmille. Asiakaspalvelun laatu ja 
käytännöt vaihtelevat palveluittain ja toimipisteidenkin välillä, asiakas-
ymmärrys vaatii jatkuvaa kehittämistä ja asiakaslähtöisten toimintata-
pojen käytäntöjä.
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Miten kaupungin toiminnan ja päätöksenteon avoimuutta on kehitetty?

Vaikuttamisen paikkojen ja vaikutusmahdollisuuksien avaaminen kau-
punkilaisille haastaa kaupunkiorganisaation edustuksellista päätöksen-
tekoa ja suunnitteluprosesseja. Suunnitteluprosesseja on avattu osallis-
tavammiksi, palveluverkon uusien suunnitteluperiaatteiden mukaan 
käyttäjätieto on osa suunnitteluprosessia ja tilahankkeille luodaan aina 
osallistumissuunnitelmat. Nuorisoneuvoston lautakuntapaikkakokeilu 
keväällä 2019 johti nuorisoneuvoston pysyviin paikkoihin toimialojen 
lautakunnissa. Kaupungin toiminnan kuvaamista ja päätöksenteon 
avaamista kaupunkilaiselle ymmärrettävään muotoon on parannettavaa 
ja asukkaiden ja yhteisöjen osallisuutta päätöksenteossa tulee kehittää 
systemaattisemmaksi.

Vuoden 2020 osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisen kärkihankkeet ja 
painopisteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
toimeenpanoa ohjaa osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen. 

Vuonna 2020 kehitetään saavutettavaa viestintää ja systemaattisem-
paa osallistamista päätöksenteossa.

Viestinnän ja digitaalisten palvelujen saavutettavuus edistää kaupunki-
laisten yhdenvertaisuutta vuonna 2020. Käynnissä oleva verkkosivu-
uudistus huomioi EU:n saavutettavuusdirektiivin ja kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan kielilinjaukset. Ohjeistukset saavutettavasta viestinnästä 
ikääntyneille sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille helsinkiläisille julkais-
taan. Käytössä on toimialan digitaalisen ratkaisutoimiston kehittämä 
Helsinki Design System, joka edistää käytettävyyden ja saavutettavuu-
den huomioimista digitaalisten palvelujen suunnittelussa. 

Kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä osallisuutta kehitetään entistä 
systemaattisemmaksi osaksi päätöksentekoa ja valmistelua. Asiakas-
tiedon keruuta digitalisoidaan osana tiedolla johtamisen kehittämisko-
konaisuutta. Käyttäjälähtöisen kehittämisen mallia juurrutetaan osaksi 
suunnitteluprosesseja ja suunnitteluun osallistuneiden tuottama tieto 
kuvataan päätöksentekoaineistoissa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi
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Liitteet

1 Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi 2019_Kuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 213
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§ 5
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrära-
hojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talous-
arvioon

HEL 2020-000106 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi toimialan esityksen 
7.1.2020 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
voisi ylittää vuoden 2020 talousarviokohdalle 80 504 osoitetun irtaimen 
omaisuuden määrärahan yhteensä 3 018 000 eurolla ja lähiörahasto-
hankkeiden määrärahan jäljellä olevan osuuden verran.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallin-
tokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seu-
raavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2019 
talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä mää-
rärahan ylitysesityksen vuodelle 2020. Perusteena on vastaavansuu-
ruinen määrärahasäästö vuonna 2019. Ylitysesitys on tehtävä kaupun-
ginkanslialle viimeistään 8.1.2020.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
vuonna 2019 käytettävissä 9 034 000 euron määräraha, johon sisältyi 1 
928 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2019 jäävän 
käyttämättä 3 018 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2020 talous-
arvioon.
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Kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys on yhteensä 693 000 
euroa. Kaupunginmuseon (275 000 euroa) ylitysesitys koostuu myö-
hentyneistä hankkeista, mm Ratikkamuseon uudistamisesta ja paketti-
auton hankinnasta. Kaupunginorkesterin arvosellon hankinta viivästyi 
(297 000 euroa). Helsingin taidemuseolta jäi käyttämättä aikataulullisis-
ta syistä julkisen taiteen määrärahoja (121 000 euroa).

Liikuntapalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys 200 000 euroa koos-
tuu mm jäänhoitokoneen (150 000 euroa) ja reunalistoituskoneen (50 
000 euroa) toimitusten viivästymisistä.

Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys 345 000 euroa syntyy 
Herttoniemen (150 000 euroa) ja Malminkartanon (90 000 euroa) nuo-
risotalojen peruskorjausten ja toimitusten viivästymisestä sekä yksittäi-
sistä pienemmistä myöhentyneistä hankinnoista (yhteensä 105 000 eu-
roa).

Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta ylitysesitys on 880 000 euroa. Se 
syntyy Herttoniemen kirjaston peruskorjauksen viivästymisestä (100 
000 euroa) sekä Oodin myöhentyneistä hankinnoista (280 000 euroa). 
Kirjastoauton hankinnan (500 000 euroa) loppuunsaattaminen siirtyi 
vuoden 2020 alkuun aikataulullisista syistä.

Toimialan hallinnon osalta ylitysesitys 900 000 euroa johtuu tietohallin-
topalveluiden osalta siitä, että Oodin tekniset viimeistelytyöt viivästyivät 
sekä digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi perustetun ratkaisutoimis-
ton käynnistyminen viivästyi ja joidenkin digihankkeiden toteuttaminen 
siirtyi vuodelle 2020.

Lähiörahastosta rahoitettavien hankkeiden osalta ylitysesitys koostuu 
Stoan aukion kehittämishankkeen käyttämättä jääneistä määrärahoista 
(kirjanpito 3.1. jäljellä 310 178 euroa). Laskuttamattomia urakkaeriä 
siirtyy vuodelle 2020.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 6
Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun 
päälliköiden virkojen täyttäminen

HEL 2020-000143 T 01 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että kulttuurin edistäminen -
palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun päälliköiden virat täytetään seu-
raavasti:

 Kulttuurin edistämisen päällikön virkaan (vakanssi 046431) siirrettiin 
Veikko Kunnas 5 900 euron varsinaisen palkan mukaan määräyty-
vin palkkaeduin 1.1.2020 alkaen.

 Kulttuurikeskusten päällikön virkaan (vakanssi 461014) siirrettiin 
Marja-Elina Tyrväinen 5 757,05 euron varsinaisen palkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin 1.1.2020 alkaen. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuripalvelukokonaisuuden organisaatiorakennetta on uudelleen 
tarkasteltu keväällä 2019, erityisesti kulttuurijohtajan tehtävää ja yleiset 
kulttuuripalvelut -palvelun organisaatiomallia. Tarkastelun tuloksena 
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yleiset kulttuuripalvelut lakkautettiin ja sen toiminnot jaettiin kahteen uu-
teen palveluun: kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset. 

Toimialajohtaja on hyväksynyt 29.11.2019, § 61 uuden organisaation 
mukaisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön 1.1.2020 
lukien, jonka johdosta viranhaltijat siirretään suoraan uuden organisaa-
tion päällikkötehtäviin. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kulttuuripal-
velupäällikön virka lakkautettiin (vakanssi 046400).

Uudet palvelut kulttuuripalvelukokonaisuudessa

Kulttuurin edistäminen -palvelu huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa 
täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista ja valmistelee taide- 
ja kulttuuriavustukset sekä taiteen perusopetukseen liittyvät luvat. Kult-
tuurin edistäminen -palvelua johtaa palvelun päällikkö. Palvelun pääl-
likkö suorittaa kulttuurijohtajan määräämät tehtävät. Kulttuurin edistä-
minen -palvelun yksiköt ovat kumppanuusyksikkö, lasten ja nuorten 
taidekeskus Annantalo ja kulttuurikeskus Caisa, joihin työntekijät suo-
rasiirrettiin vanhoina työntekijöinä 1.1.2020 alkaen. Kulttuurin edistämi-
sen päällikön virkaan siirretään kumppanuusyksikön päällikkö Veikko 
Kunnas 1.1.2020 alkaen.

Kulttuurikeskukset-palvelu vastaa taide- ja kulttuuripalvelujen sekä tai-
dekasvatus-palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille kulttuurikeskuk-
sissa. Kulttuurikeskukset tarjoavat ammattitaiteilijoille esitys-, taideope-
tus- ja galleriatiloja sekä tuottavat palveluja yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa. Kulttuurikeskukset palvelua johtaa palvelun päällikkö. 
Palvelun päällikkö suorittaa kulttuurijohtajan määräämät tehtävät. Kult-
tuurikeskukset-palvelun yksiköt ovat Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teat-
teri, Stoa ja Vuotalo, joihin työntekijät suorasiirrettiin vanhoina työnteki-
jöinä 1.1.2020 alkaen. Kulttuurikeskusten päällikön virkaan siirretään 
alueelliset kulttuuripalvelut -yksikön päällikkö Marja-Elina Tyrväinen 
1.1.2020 alkaen.

Muutoksen tarve ja hyödyt

 Vahvistaa kulttuuripalvelukokonaisuuden yleistä kulttuuripoliittista 
valmistelu- ja toimeenpanoroolia. Tukee koko kaupunkia koskevia 
kulttuuripoliittisia kehittämistehtäviä sekä kulttuuriekosysteemin ja 
vaikuttamisen alustana toimimista oman palvelutuotannon rinnalla 
(erityisesti Annantalo ja Caisa).

 Vähentää hallinnon tasoja ja tehostaa toimintoja vastaamaan toi-
mintaa käytännössä. Palvelujen nimeäminen vastaa paremmin toi-
mintojen sisältöä.

 Nostaa alueellisten kulttuurikeskusten aseman yksiköiksi, mikä on 
symmetriassa toimialan muiden palvelujen kanssa.
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Toimivalta

Toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alai-
sen sekä toimialan hallintojohtajan virkaan ottamisesta (Hallintosään-
nön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohta).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.1.2020 lukien

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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§ 7
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sa-
teenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 06112019 Hagman Sandra, Sateenkaarinuorten tilan-
teen parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana. Hel-
singin nuorisopalvelut jatkavat sateenkaarevan nuorisotyön toteutta-
mista ja edelleen kehittämistä, henkilökunnan tietoisuuden ja osaami-
sen kehittämistä sekä sateenkaarevien nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien eteenpäinviemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän 
työhön on varauduttu toimialan nykyisessä talousarviossa.

Sateenkaareva työ Helsingin Nuorisopalveluissa ja yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa

Nuorisopalveluiden näkökulmasta aloite sateenkaarevan nuorisotyön 
edelleen kehittämisestä on tärkeä. Sateenkaarevien nuorten hyvinvoin-
nin edistämisessä nuorisotyöllä on tehtävänsä, joka on tunnistettu: Hel-
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singin nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmallisesti kehitetty 
ja toteutettu sateenkaarevaa toimintaa nuorille. Taustana kehittämis-
työssä on Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma vuosille 2014–2017, jossa asetettiin tavoitteita työlle. 
Esimerkiksi henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja sateenkaarevan 
Happi Pride-tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulosta tästä. Vuosien 
2018–2019 kehittämishankkeen jälkeen perustettiin myös sateenkaa-
revaa työtä päätoimisesti tekevä nuorisotyöntekijän vakanssi. Sateen-
kaareville nuorille turvallisia tiloja ja toimintaa kehitetään yhdessä kau-
pungin sisäisten kumppaneiden sekä yhteistyökumppaneiden, kuten 
Helsinki Pride-yhteisö ry:n ja Sirkus Magenta ry:n kanssa. Toimintaa 
sateenkaarinuorille toteutetaan niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi 
ja viestinnässä pyritään huomioimaan monikielisyys. 

Monipuolista, matalankynnyksen vertaistoimintaa on järjestetty viikoit-
tain eri ikäryhmille. Kerran viikossa on ollut tapaamisia 13–17-, 16–25- 
ja 18–25-vuotiaille. Viikoittaisia tapaamisia näiden lisäksi järjestetään 
myös erilaisilla painotuksilla kuten UngPride-iltoja, Sateenkaarisirkusta 
ja Gaymers’ nightia. UngPride-illat ovat suunnattu ruotsinkielisille 13-
25-vuotiaille sateenkaarinuorille. Sateenkaarisirkus tarjoaa mahdolli-
suuden liikkua ja harrastaa sirkusta matalalla kynnyksellä, turvallisessa 
ympäristössä. Sateenkaarisirkusta 13–25-vuotiaille ovat toteuttamassa 
Sirkus Magenta ry yhteistyössä sateenkaarevan nuorisotyön kanssa. 
Gaymers’ night kokoaa 16–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvia avoimiin peli-iltoihin PC-, konsoli- ja lautapelien paris-
sa kerran viikossa Pelikeskus Scoressa Oulunkylässä.

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä loppuvuonna 2019, Happi 
Pridessä toteutettu sateenkaareva toiminta jatkaa Ungdomsgård 
Drumsössä Lauttasaaressa. Työntekijät ovat tutustuneet nuorten kans-
sa uuteen tilaan yhdessä etukäteen ja toiminta jatkuu siellä vuoden 
2020 tammikuun alussa. Lauttasaaressa sijaitseva tila on väistötila, jos-
ta sateenkaareva toiminta siirtyy pysyvään tilaan Rikhardinkadulle ke-
sän-syksyn 2020 aikana.

Nuorisopalveluiden sateenkaareva toiminta on 13–29-vuotiaille seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja poh-
tiville nuorille. Ungdomsgård Drumsön sateenkaarevassa kohtaus- ja 
oleskelutilassa nuoret voivat nauttia kupillisen kuumaa, jutella ja pelail-
la, olla rennosti mukavassa seurassa tai osallistua ohjattuun teemalli-
seen toimintaan. Joka toisena maanantaina on tarjolla kaksikielinen ta-
paaminen 18–29-vuotiaille (alkaen 13.1.), keskiviikkoisin on ilta 16–25-
vuotiaille (8.1.20 alkaen), torstaisin kokoontuu ruotsinkielinen UngPride 
13–25-vuotiaille (alkaen 9.1.) ja joka toinen perjantai on ilta 13–17-vuo-
tiaille (alkaen 10.1.).  Gaymers’ night jatkaa toimintaansa kerran viikos-
sa 16–25-vuotiaille nuorille peli-illoissa. Lisäksi sateenkaarevaa toimin-
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taa toteutetaan vuonna 2020 eri alueilla, kuten Vesalassa, Malmilla ja 
Vuosaaressa. Kesällä sateenkaareva nuorisotyö osallistuu Helsinki 
Pride- yhteisö ry:n järjestämään Pride-viikkoon, toteuttamalla monipuo-
lista ohjelmaa osana Nuorten Pride-viikkoa. Monipuolinen ja eri alueilla 
toteutettava toiminta mahdollistaa nuorten osallistumista myös lähellä 
omaa asuinpaikkaa.

Nuorisopalvelut toteuttaa sateenkaarevaa nuorisotyötä yhteistyössä 
erityisesti Kasvatuksen – ja koulutuksen ja Sosiaali- ja terveystoimialo-
jen kanssa. Nuoria ohjataan sateenkaarevaan nuorisotyöhön esimer-
kiksi kouluista kuraattorien ja psykologien toimesta. Nuorten kanssa 
toimivia ammattilaisia myös konsultoidaan ja ollaan mukana koulujen ja 
oppilaitosten tapahtumissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä muihin 
kaupungin ja järjestöjen palveluihin tehdään palveluohjausta.

Sateenkaarevien nuorten kuuleminen

Nuorisopalveluiden sateenkaarevassa työssä ohjataan ja kannustetaan 
nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan monin tavoin. Happi Pridessä 
mukana olevat nuoret ovat jakaneet tietoa sateenkaarevien nuorten 
hyvinvoinnista, heidän toiveistaan ja tarpeistaan nuorisotyöntekijöille, 
Nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupungin valtuutetuille sekä muille vai-
kuttajille. Nuoret ovat saaneet nuorisotyöntekijöiltä tukea vaikuttamis-
toimintaan nuorten esiin nostamissa asioissa. Nuoret ovat olleet suun-
nittelemassa ja toteuttamassa sateenkaariaiheista Normiton- podcastia 
yhteistyössä Signaalimedian kanssa. Nuorten äänen kuulumiseksi ta-
voitteena on vahvistaa yhteistyötä edelleen Nuorisoneuvoston sekä 
Nuorten ääni- toimituksen kanssa em. asioihin vaikuttamisessa. Myös 
toiminta vuosittaisen Nuorten Pride-viikon aikana mahdollistaa nuorten 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuorisopalvelut myös 
seuraa sateenkaarevien nuorten elinoloihin liittyvää tutkimusta ja hyö-
dyntää tietoa nuorisotyön kehittämisessä.

Vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun vaikuttami-
sen pariin. Happpi Priden nuoria on mukana Setan nuorisotoimikun-
nassa ja heitä tuetaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia saada äänen-
sä kuuluviin ja vuoropuheluun päätöksenteossa. Esimerkiksi UngPriden 
aktiivinuoret ovat tehneet aloitteen sateenkaarevasta tilasta vuonna 
2017.

Sateenkaareville nuorille turvallisempia tiloja

Sateenkaareville nuorille turvalliset wc-tilat ja laajemminkin jokaisen 
nuoren turvallisen osallistumisen mahdollistavat tilat ovat keskeinen 
kehittämisen kohde nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi ilman sukupuolimer-
kintää olevien ja erillisten wc-tilojen, järjestämistä. Lisäksi tarvitaan 
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henkilökunnan tietoisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta; yhteistä 
keskustelua siitä, kuinka pyritään lisäämään inkluusiota ja pystytään 
huomioimaan kaikkien käyttäjien tarpeita paremmin - mitä jokaiselle 
nuorelle turvallinen tila tarkoittaa. 

Nuorisopalveluissa on jo Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä kartoituksessa vuonna 2013 nous-
sut nuoriso-ohjaajien tarve osaamisen kehittämiseen sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamisesta ja sateenkaa-
revasta nuorisotyöstä. Osaamisen kehittämistä on toteutettu niin koulu-
tuksin kuin vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet mm. 
SETA ry:n, Helsinki Pride-yhteisö ry:n (aiemmin HeSeta ry) ja Sirkus 
Magenta ry sekä nuorisopalveluiden omat sateenkaarevassa työssä 
pidempään toimineet työntekijät. 

Henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi on käynnistetty vuonna 2019 
yhteensä seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle yksi-
köistä perehdytystä ja koulutusta sateenkaarevasta nuorisotyöstä. 
Toiminnallisissa koulutuksissa hyödynnetään sosiaalisen sirkuksen 
menetelmiä, sateenkaarevan nuorisotyön kohderyhmän tuntemusta ja 
nuorten omia kokemuksia. Koulutukset toteuttaa Sirkus Magenta ry ja 
Helsingin kaupungin sateenkaareva nuorisotyö. Koulutuksia pyritään 
jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksella jo mukana olleiden seitse-
män nuorisotyöyksikön henkilökunnalle sekä uusille nuorisotyöyksiköil-
le peruskoulutuksena. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus 
asiantuntijoille ja johtoryhmälle. Työyhteisöjen yhteiset koulutukset an-
tavat hyvän pohjan sateenkaarinuorten kohtaamiselle sekä turvallisem-
pien tilojen luomiselle.

Nuorisopalveluissa tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaareville 
nuorille sopivista wc-tiloista keväällä 2020 ja arvioidaan sen pohjalta 
jatkotoimenpiteet.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.3.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin 
ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa vaaditaan kaupun-
gilta aktiivisia toimia sateenkaarinuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
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Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596
sini.perho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 06112019 Hagman Sandra, Sateenkaarinuorten tilan-
teen parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 8
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten 
aloitejärjestelmää

HEL 2019-011613 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nuorten aloitejärjestel-
män tulee kytkeytyä tiiviisti koko kaupungin asukasvuorovaikutukseen 
ja asukasosallisuuden toteuttamiseen. Tästä syystä Nuortenideat.fi-
palvelu, joka on kuntalaisaloite.fi palvelusta muokattu kuntien käyttöön 
tarkoitettu palvelu ei suoraan sovellu Helsingin nuorten aloitejärjestel-
mäksi.

Nuorten aloitejärjestelmä on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjes-
telmä Ruutia. Kaupunginhallituksen asettamispäätöksen mukaisesti 
Ruudin toiminta käsittää aloitejärjestelmän ohella muun muassa Hel-
singin nuorisoneuvoston toiminnan, nuorten osallistuvan budjetoinnin 
RuutiBudjetin, nuorten projektiavustukset, Nuorten Ääni -toimituksen 
sekä oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan.  

Nuorten aloitejärjestelmä otettiin Helsingissä käyttöön vuonna 2015, 
kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2015, § 84 kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen muutoksen lisäämällä uuden 25 a §:n nuorten aloittei-
den käsittelystä. Nuorten aloitteiden käsittely poikkeaa hieman muiden 
kuntalaisaloitteiden käsittelystä Helsingissä, sillä nuorten aloiteproses-
sissa huomioidaan 13–17-vuotiaiden erityistarpeet sekä demokratia-
kasvatuksellisuus. 

Toivomusponnessa kuvatun kaltainen, nuorille valtakunnallisesti suun-
nattu aloitepalvelu on jo olemassa. Nuortenideat.fi on opetus- ja kult-
tuuriministeriön demokratiapalvelut–tuoteperheen palvelu. Tuoteper-
heeseen kuuluu myös kuntalaisaloite.fi. Helsingin kaupunki ei kuiten-
kaan ole mukana Nuortenideat.fi-palvelussa. Helsingin nuorten aloite-
järjestelmä kehitettiin toimimaan kiinteänä osana kaupungin omaa vai-
kuttamisjärjestelmä Ruutia, minkä vuoksi aloitekanava perustettiin 
vuonna 2015 samalla sivustolle Ruudin muiden toimintojen kanssa.  

Vuonna 2020 nuorisopalveluiden Munstadi-sivusto, jonka osana myös 
Ruudin sivut toimivat, uudistuu Nuorten Helsinki -sivustoksi. Tässä yh-
teydessä nykyisestä, ominaisuuksiltaan vanhentuneesta nuorten aloi-
tesivusta luovutaan. Uusi aloitesivu rakennetaan niin, että se sopii 
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osaksi Nuorten Helsinki -kokonaisuutta sekä kaupungin kuntalaisvuo-
rovaikutuksen digiportfoliota. Uuden aloitesivun rakentamisessa hyö-
dynnetään kaupungin jo olemassa olevia vuorovaikutusalustoja kuten 
omastadi.hel.fi ja ilmastovahti.hel.fi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.2.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen 
toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuuden kor-
vata Ruuti.net-aloitejärjestelmä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa 
Kuntalaisaloite.fi-palvelusta kopioidulla ja kevyesti muokatulla nuorten 
aloitepalvelulla, joka sopii myös muiden kuntien käyttöön. Toivomus-
ponsi on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnesta FunAction ja NYT-
liikuntakortin maksuista

HEL 2019-011615 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

FunAction tarjoaa matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille 
13–17-vuotiaille nuorille eri liikuntalajien ja ystävien seurassa. Toimin-
nalla edistetään nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä nuorten psyyk-
kistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. Tunneilla liikutaan 
ammattitaitoisen liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaajien johdolla. 
FunAction-liikunta on monipuolista toimintaa, joka toteutetaan nuorten 
ehdoilla. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 10 800 nuorta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Fun Actionin kausikortti-
maksusta luovutaan syksyllä 2020. Perusteluna maksun luopumiselle 
on nuorten keskuudessa lisääntynyt liikkumattomuus, joka korostuu eri-
tyisesti yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi Fun Actionin maksutto-
muudella on positiivisia vaikutuksia polarisoitumisen vähentämiseksi. 
Maksuttomuuden avulla voidaan lisätä myös entistä tiiviimpää yhteis-
työtä nuorisopalveluiden jo ennestään maksuttoman liikuntatoiminnan 
kanssa. 

Nyt-liikunta tarjoaa monipuolista liikuntaa 18–29-vuotiaille nuorille ai-
kuisille. Tarjontaa löytyy ympäri Helsinkiä ja mukaan voi tulla ilman en-
nakkoilmoittautumista. Toimintaan pääsee osallistumaan NYT-liikunnan 
kortilla, jolla voit osallistua kaikille 61 tunnille. Monipuolinen lajitarjonta 
sekä ympäri Helsinkiä tapahtuva toiminta ovat toiminnan perusta. NYT-
liikunnan kausikorttimaksu 25 euroa on edullinen suhteessa tarjonnan 
laajuuteen ja kyseessä on täysi-ikäisille suunnattu toiminta. Toiminnas-
sa on mukana vuosittain noin 13 700 nuorta aikuista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hagman Sandra, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.2.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin 
toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuutta luo-
pua Fun Action ja NYT-liikunnan kausikorttimaksuista. Toivomusponsi 
on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hagman Sandra, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 36 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
14.01.2020

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

§ 10
Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n vuokrauksen jatkaminen Talosaa-
ren alueella 31.12.2029 asti

HEL 2015-002493 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle

Käsittely

Heimo Laaksonen:
Lisätään päätökseen: Samalla kun lautakunta päättää Husön Ratsas-
tuskeskuksen maanvuokrasopimuksen jatkamisesta, se edellyttää Hel-
singin kolmen muun vastaavan ratsastustallin, Aurinkotallin, Malminkar-
tanon tallin ja Viikin ponitallin saattamisesta tasapuolisuussyistä Husötä 
vastaavan 50 % tuetun vuokran piiriin.

Heimo Laaksosen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyt-
tämisen vuoksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos, Talosaari, Husön Ratsastuskeskus Oy
2 Karttaliite_(PDFA)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuokrata Oy Husön Ratsas-
tuskeskus Ab:lle Helsingin kaupungin 57. kaupunginosassa (Talosaari) 
sijaitsevat, karttaliitteeseen merkityt 2 000 m²:n ja 1 903 m²:n suuruiset 
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maa-alueet, jotka ovat osa kiinteistöä 091-439-001-0058. Alueet vuok-
rataan ratsastustoimintaan.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2029 ilman erillistä irtisa-
nomista.

Täysimääräinen arvonlisäveroton vuosivuokra, joka vastaa virallisen 
elinkustannusindeksin vuoden keskiarvon pistelukua 1948 on 
25 807,10 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951=100" 
pistelukua 100 vastaavaa 1 324,80 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käy-
tetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan. Perittävä vuosivuokra on 12 903,55 euroa.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimus-
luonnokseen. 

Lisäksi lautakunta päättää oikeuttaa liikuntajohtajan tekemään edellä 
mainittuun sopimusluonnokseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijän perustelut

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab on hakenut 10.9.2019 päivätyllä hake-
muksella jatkoa omistamiensa maneesin ja tallin maa-alueiden vuokra-
sopimuksille. 

Liikuntavirasto on vuokrannut Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Talo-
saaren alueelta noin 2 000 m²:n suuruisen määräalan maneesia ja tietä 
varten ajalle 15.10.1989–31.12.2019 (liikuntalautakunta 12.12.1989, § 
462) sekä 1 903 m²:n suuruisen määräalan tallia ja tietä varten ajalle 
1.6.1994–31.12.2019 (liikuntalautakunta 3.5.1994, § 147). Vuokraso-
pimusten uusimisesta on käyty neuvotteluja liikuntapalvelukokonaisuu-
den kanssa. Neuvottelujen tuloksena sopimukset päätettiin yhdistää 
mm. rakennusten sijainnin ja samaan toimintaan liittyvän käyttötarkoi-
tuksen vuoksi.

Kaavoitus

Östersundomin yhteisen yleiskaavan ollessa vielä valmistumatta alu-
eella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Tarkistetussa 
kaavaehdotuksessa 19.6.2018 vuokra-alue on määritelty alueeksi, jon-
ka ominaispiirteet säilytetään. Alueen kaavoittaja ei näe estettä aluei-
den vuokraamiselle ratsastustoimintaan.
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Sisäinen vuokraus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristön toimialalta (vuokratunnus Y3700-
00014) vuoden 2043 loppuun saakka. Alue on liikuntapalvelukokonai-
suuden hallinnassa. 

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan päätöksessä 
22.1.2015, § 4 määriteltyjä maa-alueiden ulosvuokrauksen yleisperiaat-
teita.

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-ar-
vona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron ker-
rosneliömetrihintaa. Täysimääräinen vuosivuokra on 5 % maan pää-
oma-arvosta, josta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan. Rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala on 2 208 m² (maneesi; 1 778 k-m² ja talli; 430 k-
m²).

Muu alue (1 695 m²) vuokrataan ylläpitoalueena, josta ei peritä vuok-
raa.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2018 keskiarvoindeksillä (ind.  piste-
luku 1948) on 2 208 k-m² x 12,00 euroa/m² x 19,48 x 0,05 x 0,5 = 
12 903,55 euroa.

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n kanssa esitetään solmittavaksi pitkä-
aikainen maanvuokrasopimus Talosaaren alueelta ajalle 1.1.2020–
31.12.2029.

Toimivalta maa-alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta 
enintään 10 vuoden ajaksi.

Valtiontukisäännösten soveltaminen

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n saama taloudellinen etu maanvuok-
ran subventiosta ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan. Alu-
eella harjoitetaan ratsastustoimintaa harrastetasolla ja alue on myös 
yleisön käytettävissä ketään syrjimättä. Alueen ratsastustilat palvelevat 
ensisijaisesti paikallisia asukkaita eivätkä todennäköisesti houkuttele 
asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/43, kohta 197). Myönnettävään 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 39 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
14.01.2020

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

maanvuokraan sisältyvällä subventiolla ei siten ole vaikutuksia jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos, Talosaari, Husön Ratsastuskeskus Oy
2 Karttaliite_(PDFA)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilapalvelut ja ulkoilupalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 6 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Borgarsdottir Sandelin Jussi Chydenius

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.01.2020.


