
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

25.02.2020

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
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Läsnä

Jäsenet

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

poistui 17:13, poissa: 42 §

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
poistui 17:01, poissa: 41 - 42 §

Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
Männistö, Mari kulttuurijohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Lehikoinen, Sari viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Kässi, Iris nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:13,  poissa: 42 §
Kallio, Elina intendentti

asiantuntija
saapui 16:23, poistui 16:27, läsnä: 
37 §

Lammi, Niina hankinta-asiantuntija
saapui 17:13, läsnä: 42 §
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Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
35 - 42 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
35 - 36 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
37 - 38 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
39 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
40 - 42 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
35 - 42 §
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§ Asia

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

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

37 Asia/3 Helsingin kaupungin museoiden kokoelmahallintajärjestelmän hankin-
ta SAAS-palveluna

38 Asia/4 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 22.1.2020, § 7

39 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta nuorten aktiivi-
sen kansalaisuuden edistämiseksi kaupungin tiloissa ja kouluissa

40 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta Havis Amandan säi-
lyttämiseksi ja juhlien jatkamiseksi

41 Asia/7 Eron myöntäminen kaupunginmuseon museonjohtajalle ja viran täyt-
tömenettelyn aloittaminen sekä avoimen viran hoitajan määrääminen

42 Asia/8 Väliaikainen sopimus kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuotta-
misesta
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§ 35
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 Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Johanna Sydänmaa ja Niilo Toivonen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 36
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

11.2.2020, 10 §
Hankerahoitus, EU:n Erasmus+ -hankehaku, Scottish Youth Leaders' 
Study Visits

11.2.2020, 11 §
EU:n Erasmus+ -rahoituksen hakeminen digitaalisen nuorisotyön kan-
sainväliseen kehittämiseen

17.2.2020, 12 §
Kaupungin edustajien nimeäminen Kuntaliiton kuntien kulttuurijohtajien 
verkostoon

17.2.2020, 13 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen Malmin nuorisotalon nuorisovaihtoa 
varten

17.2.2020, 14 §
Mandaatti Erasmus+ -rahoituksen hakemiseen

Hallintojohtaja

12.2.2020, 5 §
Valtionapukelpoisuuden ja valtionavustushaun oikeutus digitaalisen 
nuorisotyön osaamiskeskukselle vuosille 2020 - 2023

Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelujen johtaja

21.2.2020, 3 §
Kirjastoautojen pysäkkien ilta-aikataulut 23.3.2020 alkaen

24.2.2020, 4 §
Teosten myynti Rikhardinkadun kirjaston taidekirjakokoelmasta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja
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19.2.2020, 5 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

19.2.2020, 6 §
Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset -palvelun sijais-
järjestelyt 18.2.2020 lukien

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

12.2.2020, 11 §
Salassa pidettävä

Liikuntapaikkapäällikkö

11.2.2020, 8 §
Tilojen vuokraus Liikuntamyllystä Myllypuron elintarvikeapu ry:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

4.2.2020, 5 §
EasySport loma-ajan toiminnan hinnanmuutos

Ulkoilupalvelupäällikkö

13.2.2020, 12 §
Laiturinpito-oikeus kaupungin alueella Vuosaaressa kiinteistön 091-
054-0344-0002 edustalla

19.2.2020, 13 §
Espoon Perhokalastajat ry:n käyttöoikeuden jatkaminen koskien Pirtti-
mäen ulkoilualueella sijaitsevaa Sultingsträsk-lammen vesialuetta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

11.2.2020, 8 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

18.2.2020, 9 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2020

18.2.2020, 10 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus 
2020

18.2.2020, 11 §
START Helsinki rf:n projektiavustushakemus 2020
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Kulttuuri- ja kirjastojaosto

4.2.2020, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

4.2.2020, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytäkir-
jojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020

4.2.2020, § 3
Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33 kos-
kien Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:lle myönnettyä avustusta

4.2.2020, § 4
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 37
Helsingin kaupungin museoiden kokoelmahallintajärjestelmän han-
kinta SAAS-palveluna

HEL 2018-008308 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia Helsingin kaupungin 
museoiden kokoelmahallintajärjestelmän SAAS-palveluna kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Suomen museoliitto 
ry:ltä. Lisäksi lautakunta päätti hylätä Profium Oy:n tarjouksen tarjous-
pyynnön vastaisena. 

Hankintasopimuksen ennakoitu arvo on noin 316 000 euroa ilman ar-
vonlisäveroa sopimuskaudelle.

Hankinnan sopimuskausi on voimassa määräaikaisesti kolme (3) vuot-
ta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana SAAS-palveluna. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti kulttuurijohtajan allekirjoitta-
maan hankintasopimuksen sekä tekemään siihen vähäisiä muutoksia 
tarvittaessa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli intendentti Elina Kallio. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, ensimmäisen kappaleen loppuun li-
sätään: "Lisäksi lautakunta päättää hylätä Profium Oy:n tarjouksen tar-
jouspyynnön vastaisena."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Tekninen korjaus:
Esittelijän perusteluissa kohdassa "Soveltuvuusvaatimusten täyttymi-
nen ja tarjouksen tarkistaminen" ensimmäisessä kappaleessa olevan 
määräajan 14.1.2019 klo 10.00 tulisi olla: 28.1.2019 klo 9.00. Määräai-
ka on oikein liitteessä 3, "2. alustava tarjouspyyntö". (10.3.2020, Miska 
Nera, hallintolaki 51.1 §)

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
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Lisätiedot
Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 310 87043

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistumispyyntö
2 Alustava tarjouspyyntö
3 2. alustava tarjouspyyntö
4 Lopullinen tarjouspyyntö
5 Avauspöytäkirja
6 Laatuvertailu Poc-arviointikriteerit ja pisteytys
7 Laatupisteytettävät vaatimukset
8 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hankkia Helsingin kaupungin 
museoiden kokoelmahallintajärjestelmän SAAS-palveluna kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Suomen museoliitto 
ry:ltä.

Hankintasopimuksen ennakoitu arvo on noin 316 000 euroa ilman ar-
vonlisäveroa sopimuskaudelle.
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Hankinnan sopimuskausi on voimassa määräaikaisesti kolme (3) vuot-
ta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana SAAS -
palveluna. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa kulttuurijohtajan allekirjoit-
tamaan hankintasopimuksen sekä tekemään siihen vähäisiä muutoksia 
tarvittaessa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella. 

Esittelijän perustelut

HAM Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupunginmuseo aloittivat yh-
teistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ICT-kehityksen kanssa 
uuden molempien Helsingin kaupungin museoiden yhteisen kokoelma-
hallintajärjestelmän hankinnan, koska museoiden nykyiset erilliset jär-
jestelmät ovat teknisesti vanhentuneita ja niiden puutteelliset kehittä-
mis- ja ylläpitopalvelut ovat operatiivinen riski kokoelma- ja näyttelytoi-
minnalle.  

Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta on välttämätön investointi, jotta 
museot saavat teknisesti sekä kehittämiseltään ja ylläpidoltaan toimi-
van työkalun kokoelma-, lainaus- ja näyttelytoimintaan. Ajanmukainen 
molempien museoiden yhteinen järjestelmä tehostaa merkittävästi toi-
mintaa ja säästää ylläpitokustannuksia sekä käyttökustannuksina että 
työnä. Kokoelmahallintajärjestelmässä hallinnoidaan museoiden ko-
koelmiin kuuluvia aineistoja ja niiden metatietoja sekä kokoelmatyön 
keskeisiä prosesseja kuten diariointia ja hankintoja, konservointia ja lo-
gistiikkaa sekä näyttely- ja lainaustoimintaa. Lisäksi järjestelmästä mm. 
liitetään taideteosluettelo tilinpäätökseen. 

Uuden kokoelmahallintajärjestelmän standardoitu metadata ja toimivat 
rajapinnat mahdollistavat sekä nykyisten että uusien digitaalisten ko-
koelmapalvelujen kehittämisen kaupunkistrategian mukaisesti. Lisäksi 
uusi järjestelmä mahdollistaa joukkoistamisen, osallistamisen ja va-
paaehtoistyön kehittämisen ja lisäämisen museoissa. Uusi järjestelmä 
monipuolistaa asiakaspalvelua ja parantaa museoiden kokoelmien 
saavutettavuutta sekä vaikuttavuutta ja sen seurantaa.  

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena kansalli-
sena kynnysarvon ylittävänä palveluhankintana, joka toteutettiin neu-
vottelumenettelynä. Hankintamenettelyyn sisällytettiin Proof of Consept 
(PoC) ja testimigraatio soveltuvimman järjestelmän valinnan varmista-
miseksi. Hankinta on aloitettu kartoittamalla markkinoilla olevia toimijoi-
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ta kesäkuussa 2017 vapaamuotoisella yhteydenpidolla. Saatujen tieto-
jen perusteella arvioitiin, että hankinnan arvo on hankintalain 25 § mu-
kaisen kynnysarvon ylittävä kansallinen hankinta. 

Hankinnan arvon laskemisen lähtökohtana on, että arvon on pädettävä 
hankintailmoituksen lähettämishetkellä tai muun hankintamenettelyn 
aloittamisen hetkenä. Tällainen muu aloittamishetki voi olla esimerkiksi 
hankintayksikön ensimmäinen yhteydenotto mahdolliseen toimittajaan. 
Siten myöhemmin esimerkiksi hyödykkeiden hinnoissa tapahtuvien yl-
lättävien muutosten johdosta hankintamenettelyä ei tarvitse keskeyttää 
tai muuttaa vastaamaan ennakoidun arvon muutosta tai esimerkiksi 
komission vahvistamaa EU-kynnysarvon muutosta.

Hankintayksikkö lähetti avoimen osallistumispyynnön Cloudia kilpailu-
tusjärjestelmässä ja Hilma-ilmoituskanavassa julkaisemalla palvelu-
hankintaa koskevan hankintailmoituksen 25.6.2018 ” Helsingin kau-
pungin museoiden uusi kokoelmahallintajärjestelmä SAAS-palveluna”. 

Osallistumispyyntöä koskeva hankintailmoitus on tämän päätöksen liit-
teenä 1.

Määräaikaan 13.8.2018 klo 12:00 mennessä saatiin seitsemän (7) 
osallistumisilmoitusta: Axiell Finland Oy, Disec Oy, Eduix Oy, Oy 
Communication Pro Ab, Sirma Solutions Jsc, Suomen museoliitto ry ja 
Profium Oy. 

Osallistumisilmoituksessa hankintayksikkö on ilmoittanut, että neuvotte-
lumenettelyyn valitaan osallistumisilmoituksen soveltuvuuskriteereiden 
vaatimusten täyttävät ehdokkaat siten, että valittavaksi tulee vähintään 
kolme, mutta enintään neljä (4) ehdokasta. Soveltuvuuskriteereiden 
vaatimukset täyttivät seuraavat neljä (4) ehdokasta: Axiell Finland Oy, 
Oy Communication Pro Ab, Suomen museoliitto ry ja Profium Oy.

Soveltuvuuskriteerit täyttäville ehdokkaille Axiell Finland Oy, Oy Com-
munication Pro Ab, Suomen museoliitto ry ja Profium Oy lähetettiin 
alustava tarjouspyyntö Cloudia kilpailutusjärjestelmässä ja Hilma-
ilmoituskanavassa julkaisemalla 11.9.2018 hankintailmoitus ” Alustava 
tarjouspyyntö/ Helsingin kaupungin museoiden uusi kokoelmahallinta-
järjestelmä SAAS-palveluna”. Määräaikaan 25.9.2018 klo 12:00 men-
nessä alustavassa tarjouspyynnössä ilmoitettujen soveltuvuuskriteerei-
den vaatimukset täyttivät seuraavat neljä (4) ehdokasta: Axiell Finland 
Oy, Oy Communication Pro Ab, Suomen museoliitto ry ja Profium Oy.

Alustavaa tarjouspyyntöä koskeva hankintailmoitus on tämän päätök-
sen liitteenä 2.
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Viikoilla 40–41/2018 pidettiin soveltuvuuskriteereiden vaatimusten täyt-
täville ehdokkaille Axiell Finland Oy, Oy Communication Pro Ab, Suo-
men museoliitto ry ja Profium Oy neuvottelutapaamiset, jossa käsiteltiin 
hanketta hankintayksikön neuvottelusuunnitelman mukaisesti.

Alustavassa tarjouspyynnössä 11.9.2018 ilmoitettiin, että laadullisiin 
vertailuperusteisiin sisältyy PoC-demoympäristön rakentaminen ja tes-
timigraatio osana hankintamenettelyä. Hankintayksikkö lähetti 
14.11.2018 toisen alustavan tarjouspyynnön ”2. alustava tarjouspyyntö/ 
Helsingin kaupungin museoiden uusi kokoelmahallintajärjestelmä 
SAAS-palveluna” osana soveltuvuusvaatimusta siten, että ehdokkaan 
tuli toteuttaa PoC-demo ja testimigraatio annettujen vaatimusten mu-
kaisesti sisältäen 5 000 kpl esine-, 5 000 kpl valokuva- ja 5 000 kpl tai-
detietueita siten, että ehdokkaan tuli toimittaa kaikki vaaditut dokumen-
tit määräaikaan mennessä. Määräaikaan 14.1.2019 klo 09:00 mennes-
sä PoC-demo ja testimigraatioon liittyvät tarjoukset saapuivat neljältä 
(4) ehdokkaalta: Axiell Finland Oy, Oy Communication Pro Ab, Suomen 
museoliitto ry ja Profium Oy.

Alustavassa tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että PoC demo ja testimig-
raation arviointikriteerit julkaistaan lopullisessa tarjouspyynnössä.

2. alustava tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä 3.

Lopullinen tarjouspyyntö ” 232899 HEL 2018 - 008308 / Helsingin kau-
pungin museoiden uusi kokoelmahallintajärjestelmä SAAS-palveluna” 
lähetettiin 23.10.2019 neljälle (4) ehdokkaalle: 
Axiell Finland Oy, Oy Communication Pro Ab, Suomen museoliitto ry ja 
Profium Oy. 

Lopullinen tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä 4.

Määräaikaan 18.11.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksia saapui yh-
teensä neljä (4): 

 Axiell Finland Oy
 Oy Communication Pro Ab
 Suomen museoliitto ry 
 Profium Oy

Avauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä 5.

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja tarjouksen tarkistaminen

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tar-
jousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todet-
tiin, että Profium Oy:n tarjouksen osana oleva PoC-demo ja testimig-
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raatio on puutteellinen siten, että määräaikaan 14.1.2019 klo 10:00 
mennessä Profium Oy:n toimittama PoC-demo ja testimigraatio sisälsi 5 
000 kpl esine-, 5 000 kpl valokuva- ja 0 kpl taidetietueita.

Koska Profium Oy ei ole toimittanut vaadittuja 5 000 kpl taidetietueita 
määräaikaan mennessä, hylätään Profium Oy:n tarjous puutteellisena.  

Axiell Finland Oy, Oy Communication Pro Ab ja Suomen museoliitto 
ry:n
tarjoukset täyttivät niille asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset 
ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta, jossa halvin kokonaishinta saa 
40 pistettä ja muut suhteessa siihen ja eniten laatupisteitä saanut tar-
jous saa 60 pistettä ja muut suhteessa siihen. Tarjousten laatukriteerit 
60 pistettä pisteytettiin seuraavien tekijöiden perusteella:

 PoC-demo ja testimigraatio
 Hallintamalli
 Käyttöliittymä
 Tietomalli ja hakuominaisuudet
 Käyttäjähallinta

Laatupisteytyksen maksimipisteet ovat 240 pistettä.

Laatuvertailu Poc-arviointikriteerit ja pisteytys on tämän päätöksen liit-
teenä 6.

Laatupisteytettävät muut vaatimukset ovat tämän päätöksen liitteenä 7.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinta-
laatusuhteeltaan paras tarjous hankinnan kohteen kriteerien täyttyessä. 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella valituksi tu-
lee Suomen museoliitto ry.

Tarjousvertailu, jossa on huomioitu hinta- ja laadulliset tekijät on tämän 
päätöksen liitteenä 8.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoi-
tettavalla tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen mukaisel-
la sopimuksella.

Sopimuksessa noudatetaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä 
sopimusehtoja sekä Julkisen hallinnon IT-hankintojen erityisehtoja.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 310 87043

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallistumispyyntö
2 Alustava tarjouspyyntö
3 2. alustava tarjouspyyntö
4 Lopullinen tarjouspyyntö
5 Avauspöytäkirja
6 Laatuvertailu Poc-arviointikriteerit ja pisteytys
7 Laatupisteytettävät vaatimukset
8 Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta
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§ 38
Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 22.1.2020, § 7

HEL 2019-013076 T 03 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
koskien liikuntajohtajan päätöstä 22.1.2020, § 7.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.2.2020, saate
2 Oikaisuvaatimus 4.2.2020
3 lausunto, ulkoilupalvelut, 5.2.2020
4 kuva, vahinkopaikka, ulkoilupalvelut

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut 4.2.2020 Helsingin kaupungil-
le oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 22.1.2020, § 7. 
Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Liikuntajohtajan päätöksel-
lä on hylätty hakijan yhteensä 733,98 euron vahingonkorvausvaatimus, 
koskien Magdaleenanpenger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliiken-
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teenväylällä sattunutta yksipyöräisen henkilökuljettimen esinevahinkoa. 
Oikaisuvaatimus on asian liitteenä (liite 1 ja 2).

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii vahingonkorvausvaatimuksen hyväk-
symistä ja päätöksen muutosta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan 
vahingon aiheuttanut kallio sijaitsi ulkoilureitin ajoväylällä, eikä varsi-
naisen ajoväylän ulkopuolella, kuten liikuntajohtajan päätöksessä on 
todettu. Lisäksi kallio on nyt kaupungin toimesta poistettu ja tasoitettu, 
joka osoittaa tämän seikan. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että va-
hinko aiheutui Helsingin kaupungin tuottamuksellisesta toiminnasta. Li-
säksi oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessa esittänyt ve-
toomuksen katuvalojen asentamisesta kyseiselle väylälle.

Ulkoilupalvelut

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen (liite 3) viitaten, kallion laki on 
ollut alhaalta ylöspäin katsottuna ulkoilureitin vasemmassa reunassa 
(kuva, liite 4). Ulkoilureitti on noin 3,5 m leveä, jonka ulkopuolella kal-
lion laki oli. Kallio poistettiin kemiallisesti räjäyttämällä 22–23.1.2020 
välisenä aikana. Ajovalaistuksella ja hiljaisemmalla ajonopeudella va-
hinko olisi voinut olla vältettävissä. 

Katuvalot

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei vastaa katuvalojen asentamisesta. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla ei ole toimivaltaa päättää katuva-
lojen asentamisesta, eikä asia kuulu oikaisuvaatimuskäsittelyn yhtey-
teen. Toimivalta asiassa on kaupunkiympäristön toimialalla ja vetoo-
mus katuvalojen asentamisesta on toimitettu kaupunkiympäristön toi-
mialalle tiedoksi / mahdollisia toimenpiteitä varten.

Johtopäätös

Saadun selvityksen perusteella kallio on sijainnut ulkoilureitin reunassa 
varsinaisen ajoväylän ulkopuolella. Kuljettimen/kuljettajan asianmukai-
sella valaistuksella, nopeuden suhteuttamisella pimeisiin olosuhteisiin 
sekä noudattamalla olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varo-
vaisuutta vahinko olisi mitä todennäköisimmin ollut vältettävissä. Vaik-
ka kallio on vahinkotapahtuman jälkeen käyty poistamassa, ei Helsin-
gin kaupungin osalta voida katsoa, että se olisi vastuussa varsinaisen 
ajoväylän ulkopuolella olevan kallion aiheuttamasta vahingosta. Näin 
ollen Helsingin kaupungin osalta ei voida todeta minkäänlaista laimin-
lyöntiä tai tuottamusta. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa liikun-
tajohtajan 22.1.2020, § 7 tekemää päätöstä ja oikaisuvaatimus on hy-
lättävä.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.2.2020, saate
2 Oikaisuvaatimus 4.2.2020
3 lausunto, ulkoilupalvelut, 5.2.2020
4 kuva, vahinkopaikka, ulkoilupalvelut

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
22.01.2020 § 7
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§ 39
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta nuorten aktii-
visen kansalaisuuden edistämiseksi kaupungin tiloissa ja kouluissa

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Aloitteen ajatus demokratiakasvatuksen vahvistamisesta on kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kannatettava. Myös en-
tistä selkeämmät ja paremmin tunnetut yhteiset pelisäännöt ja käytän-
teet puoluepoliittisten toimijoiden näkymisestä kouluissa ja muissa 
kaupungin tiloissa tarvitaan.  Näiden sääntöjen laatimisessa tulee kui-
tenkin huomioida kaupungin eri toimintojen erilaiset tarpeet sekä näitä 
toimintoja ohjaava erillislainsäädäntö, kuten nuorisolaki ja sen kunnan 
nuorisotyölle asettamat tavoitteet ja velvoitteet.  

Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee 
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja nuorisotoiminnalle järjestämällä nuo-
rille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
mintaa. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten omaehtoista 
toimintaa. Nuorisotyöllä puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvun, itse-
näistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisolain li-
säksi myös kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden osalli-
suudesta. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan-
valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistu-
mismahdollisuuksista.

Voimassa olevan Helsingin kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on 
helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimin-
taan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
kansalaistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Hel-
sinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja 
yhteistoimintaa. Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot 
ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenver-
taisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä 
yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee 
olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään 
edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti 
kuin se on mahdollista.
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Helsingin kaupunkihallitus on päättänyt 30.8.2018, että pääsääntöisesti 
kaupungin toimialojen tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin käytettävissä. Maksuton-
ta kaupungin tilojen käyttöä on päätöksen mukaan kaupungin oma toi-
minta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien toi-
minta, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivis-
mi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen peru-
sopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.

Päätöksen mukaan kukin toimiala päättää omista asukaskäyttöön liitty-
vistä linjauksistaan. Pääsäännön tulee kuitenkin eri toimialoilla olla, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Kukin toimiala päättää 
palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liit-
tyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytön periaatteet pohjautuvat 
nuorisolakiin ja Helsingin kaupungin yleisiin linjauksiin tilojen käytöstä. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 
2.12.2019 nuorisopalvelujen tilojen maksuttoman käytön ja käyttövuo-
rojen jakoperusteet vuodelle 2020. Jakoperusteet ovat priorisointilin-
jauksia, eli järjestyksessä edellä oleva toiminta menee järjestyksessä 
myöhemmin olevan toiminnan edelle, jos varausta on tekemässä sa-
malle ajalle kaksi eri toimijaa. Jakoperusteiden järjestys on: 1. Toimi-
paikan oma toiminta, 2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuori-
sojärjestöt, 3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, 4. Helsingin 
kaupungin toimialat. Lisäksi lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen 
perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotoutta-
mista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on mak-
sutonta. Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliit-
tisia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojär-
jestöjen kanssa.

Tiloja varataan suoraan nuorisotyön yksiköistä, sekä pieneltä osin 
myös Varaamon kautta. Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimi-
paikan nimetty henkilö. Yksiköiden esimiehille ja vastaaville ohjaajille 
on järjestetty valmennus, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi haku-
lomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä pai-
notetaan. Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatetaan 
vuorojen osalta samoja periaatteita.

Nuorisopalvelukokonaisuuden keskeisenä tehtävänä on edistää kau-
pungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedelly-
tyksiä sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen 
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keinoja. Tilojen lisäksi nuorten kansalaistoiminnalle tarjotaan paljon 
muutakin tukea. Yksi merkittävä tukimuoto ovat avustukset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukemi-
sesta ja kunnat tukevat paikallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Nuori-
sopalvelukokonaisuuden avustustoimintaa ohjaavat Helsingin kaupun-
gin avustusohje ja nuorisojaoston hyväksymä nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö. Lähtökohtana on, että yhdistyksiä on kohdeltava tasa-
puolisesti. Avustuksella on tarkoitus avustaa, eikä ylläpitää toimintaa, 
joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa 
toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämisek-
si on myös se, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toimin-
ta-ajatusta. 

Avustuksia myönnetään nuorisopalvelukokonaisuudessa sekä toiminta-
avustuksien että projektiavustuksien muodossa. Projektiavustuksiin si-
sältyy Sponssi-avustus, jolla tuetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä. 
Sponssi on joustava avustusmuoto, joka ei vaadi rekisteröitymistä yh-
distykseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden muita avustuksia voivat ha-
kea nuorisoyhdistykset. Toiminta- ja projektiavustuksin tuetaan monia 
järjestöjä, jossa nuoret toimivat aktiivisesti kansalaisvaikuttamisen ken-
tällä. Lisäksi nuorisopalvelujen avustuksiin sisältyy palkkausavustus, jo-
ta saavat järjestöt linjataan kolmen vuoden välein tapahtuvan hakijajär-
jestöjen laajan arvioinnin perusteella. 

Nuorisopalvelukokonaisuus tukee myös puoluepoliittisia nuorisojärjes-
töjä eri tavoilla. Vuodelle 2019 nuorisojaoston avustusmäärärahoista 
myönnettiin helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille palkkau-
savustuksina 127 810 euroa joka on 17,51 % palkkausavustusten ko-
konaismäärärahoista. Toiminta-avustusta näille järjestöille myönnettiin 
36 650 euroa, joka on 3,80 % toiminta-avustuksen kokonaismäärära-
hoista. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiainkeskuksen 
kumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö on moni-
puolistunut. Yhteistyötä tehdään äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi, 
kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi sekä erilais-
ten politiikkaa tutuksi tekevien tapahtumien järjestämisessä kouluissa. 
Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisopalveluiden järjes-
tämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi nuorisopalvelukokonaisuus 
on järjestänyt poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhdessä vaalipa-
neeleita, politiikkatoreja ja muita politiikkaan ja vaikuttamiseen liittyviä 
tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistossa. Helsingin tapa, 
jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman pöydän ääressä ke-
hittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämisen muoto-
ja, on Suomessa ainutlaatuista.

Tilojen ja avustuksen lisäksi muita tukimuotoja nuorten kansalaistoi-
minnalle nuorisopalvelukokonaisuudessa ovat monenlaiset välineet, 
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materiaalit ja neuvontapalvelut. Monistamossa saa painettua erilaisia 
painotuotteita maksutta sekä tarvittaessa opastusta taittotyöhön. Wem-
paimistosta voi lainata retkeilyvälineitä nuorten ryhmän tai nuorisojär-
jestön käyttöön. AV-lainaamosta on mahdollista lainata teknistä kalus-
toa esimerkiksi videon kuvaamiseen. Jos sopivaa palvelua ei nuoriso-
palvelukokonaisuudesta jollekin nuorten ryhmälle löydy, pyritään nuoret 
opastamaan sopivien palvelujen äärelle. 

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemista kehitetään 
vuoden 2020 aikana. Tavoite on mukana nuorisopalvelukokonaisuuden 
vuoden 2020 tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä nuorten 
omaehtoisen toiminnan palveluvalikko. Kaikkien nuorisotyön yksiköiden 
henkilöstöä koulutetaan palveluvalikosta sekä laajemminkin omaehtoi-
sen toiminnan ja aktivismin tukemisesta. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on kasva-
nut, mutta nuorten äänestysaktiivisuus vaaleissa on silti edelleen sel-
västi vähäisempää kuin vanhempien ikäluokkien. Vuoden 2018 nuori-
sobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan oli korkeimmil-
laan koskaan 20 vuotisen mittaushistorian aikana. Kiinnostus etenkin 
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kasvanut. Samaan aikaan esi-
merkiksi edellisissä eurovaaleissa 18–24-vuotiaista äänesti 10 %. Koko 
EU:n alueella 18–24-vuotiaista äänesti keskimäärin 28 %. Nuoret ovat 
kuitenkin vanhempia ikäluokkia aktiivisempia uusissa vaikuttamisen ta-
voissa, kuten kansalaisaloitteiden kannattamisessa ja ostopäätöksillä 
vaikuttamisessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mu-
kaan kaupungin on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista 
ja osallisuutta politiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttami-
sessa. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysak-
tiivisuuden parantamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin 
nuorten osallisuuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen (7) loppuun:

“Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliittisia nuo-
risojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjestöjen 
kanssa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 19 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
25.02.2020

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

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Korvataan kappaleen (14) viimeinen virke seuraavasti:

“Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin 
on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista ja osallisuutta po-
litiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttamisessa. Nuorten ak-
tiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysaktiivisuuden paran-
tamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin nuorten osalli-
suuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 13112019 Pasanen Amanda, Nuorten aktiivisen kan-
salaisuuden edistäminen kaupungin tiloissa ja kouluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Aloitteen ajatus demokratiakasvatuksen vahvistamisesta on kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kannatettava. Myös en-
tistä selkeämmät ja paremmin tunnetut yhteiset pelisäännöt ja käytän-
teet puoluepoliittisten toimijoiden näkymisestä kouluissa ja muissa 
kaupungin tiloissa tarvitaan.  Näiden sääntöjen laatimisessa tulee kui-
tenkin huomioida kaupungin eri toimintojen erilaiset tarpeet sekä näitä 
toimintoja ohjaava erillislainsäädäntö, kuten nuorisolaki ja sen kunnan 
nuorisotyölle asettamat tavoitteet ja velvoitteet.  

Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee 
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja nuorisotoiminnalle järjestämällä nuo-
rille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
mintaa. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten omaehtoista 
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toimintaa. Nuorisotyöllä puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvun, itse-
näistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisolain li-
säksi myös kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden osalli-
suudesta. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan-
valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistu-
mismahdollisuuksista.

Voimassa olevan Helsingin kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on 
helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimin-
taan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
kansalaistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Hel-
sinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja 
yhteistoimintaa. Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot 
ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenver-
taisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä 
yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee 
olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään 
edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti 
kuin se on mahdollista.

Helsingin kaupunkihallitus on päättänyt 30.8.2018, että pääsääntöisesti 
kaupungin toimialojen tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin käytettävissä. Maksuton-
ta kaupungin tilojen käyttöä on päätöksen mukaan kaupungin oma toi-
minta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien toi-
minta, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivis-
mi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen peru-
sopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.

Päätöksen mukaan kukin toimiala päättää omista asukaskäyttöön liitty-
vistä linjauksistaan. Pääsäännön tulee kuitenkin eri toimialoilla olla, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Kukin toimiala päättää 
palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liit-
tyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytön periaatteet pohjautuvat 
nuorisolakiin ja Helsingin kaupungin yleisiin linjauksiin tilojen käytöstä. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 
2.12.2019 nuorisopalvelujen tilojen maksuttoman käytön ja käyttövuo-
rojen jakoperusteet vuodelle 2020. Jakoperusteet ovat priorisointilin-
jauksia, eli järjestyksessä edellä oleva toiminta menee järjestyksessä 
myöhemmin olevan toiminnan edelle, jos varausta on tekemässä sa-
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malle ajalle kaksi eri toimijaa. Jakoperusteiden järjestys on: 1. Toimi-
paikan oma toiminta, 2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuori-
sojärjestöt, 3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, 4. Helsingin 
kaupungin toimialat. Lisäksi lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen 
perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotoutta-
mista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on mak-
sutonta. 

Tiloja varataan suoraan nuorisotyön yksiköistä, sekä pieneltä osin 
myös Varaamon kautta. Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimi-
paikan nimetty henkilö. Yksiköiden esimiehille ja vastaaville ohjaajille 
on järjestetty valmennus, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi haku-
lomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä pai-
notetaan. Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatetaan 
vuorojen osalta samoja periaatteita.

Nuorisopalvelukokonaisuuden keskeisenä tehtävänä on edistää kau-
pungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedelly-
tyksiä sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen 
keinoja. Tilojen lisäksi nuorten kansalaistoiminnalle tarjotaan paljon 
muutakin tukea. Yksi merkittävä tukimuoto ovat avustukset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukemi-
sesta ja kunnat tukevat paikallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Nuori-
sopalvelukokonaisuuden avustustoimintaa ohjaavat Helsingin kaupun-
gin avustusohje ja nuorisojaoston hyväksymä nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö. Lähtökohtana on, että yhdistyksiä on kohdeltava tasa-
puolisesti. Avustuksella on tarkoitus avustaa, eikä ylläpitää toimintaa, 
joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa 
toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämisek-
si on myös se, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toimin-
ta-ajatusta. 

Avustuksia myönnetään nuorisopalvelukokonaisuudessa sekä toiminta-
avustuksien että projektiavustuksien muodossa. Projektiavustuksiin si-
sältyy Sponssi-avustus, jolla tuetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä. 
Sponssi on joustava avustusmuoto, joka ei vaadi rekisteröitymistä yh-
distykseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden muita avustuksia voivat ha-
kea nuorisoyhdistykset. Toiminta- ja projektiavustuksin tuetaan monia 
järjestöjä, jossa nuoret toimivat aktiivisesti kansalaisvaikuttamisen ken-
tällä. Lisäksi nuorisopalvelujen avustuksiin sisältyy palkkausavustus, jo-
ta saavat järjestöt linjataan kolmen vuoden välein tapahtuvan hakijajär-
jestöjen laajan arvioinnin perusteella. 

Nuorisopalvelukokonaisuus tukee myös puoluepoliittisia nuorisojärjes-
töjä eri tavoilla. Vuodelle 2019 nuorisojaoston avustusmäärärahoista 
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myönnettiin helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille palkkau-
savustuksina 127 810 euroa joka on 17,51 % palkkausavustusten ko-
konaismäärärahoista. Toiminta-avustusta näille järjestöille myönnettiin 
36 650 euroa, joka on 3,80 % toiminta-avustuksen kokonaismäärära-
hoista. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiainkeskuksen 
kumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö on moni-
puolistunut. Yhteistyötä tehdään äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi, 
kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi sekä erilais-
ten politiikkaa tutuksi tekevien tapahtumien järjestämisessä kouluissa. 
Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisopalveluiden järjes-
tämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi nuorisopalvelukokonaisuus 
on järjestänyt poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhdessä vaalipa-
neeleita, politiikkatoreja ja muita politiikkaan ja vaikuttamiseen liittyviä 
tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistossa. Helsingin tapa, 
jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman pöydän ääressä ke-
hittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämisen muoto-
ja, on Suomessa ainutlaatuista.

Tilojen ja avustuksen lisäksi muita tukimuotoja nuorten kansalaistoi-
minnalle nuorisopalvelukokonaisuudessa ovat monenlaiset välineet, 
materiaalit ja neuvontapalvelut. Monistamossa saa painettua erilaisia 
painotuotteita maksutta sekä tarvittaessa opastusta taittotyöhön. Wem-
paimistosta voi lainata retkeilyvälineitä nuorten ryhmän tai nuorisojär-
jestön käyttöön. AV-lainaamosta on mahdollista lainata teknistä kalus-
toa esimerkiksi videon kuvaamiseen. Jos sopivaa palvelua ei nuoriso-
palvelukokonaisuudesta jollekin nuorten ryhmälle löydy, pyritään nuoret 
opastamaan sopivien palvelujen äärelle. 

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemista kehitetään 
vuoden 2020 aikana. Tavoite on mukana nuorisopalvelukokonaisuuden 
vuoden 2020 tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä nuorten 
omaehtoisen toiminnan palveluvalikko. Kaikkien nuorisotyön yksiköiden 
henkilöstöä koulutetaan palveluvalikosta sekä laajemminkin omaehtoi-
sen toiminnan ja aktivismin tukemisesta. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on kasva-
nut, mutta nuorten äänestysaktiivisuus vaaleissa on silti edelleen sel-
västi vähäisempää kuin vanhempien ikäluokkien. Vuoden 2018 nuori-
sobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan oli korkeimmil-
laan koskaan 20 vuotisen mittaushistorian aikana. Kiinnostus etenkin 
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kasvanut. Samaan aikaan esi-
merkiksi edellisissä eurovaaleissa 18–24-vuotiaista äänesti 10 %. Koko 
EU:n alueella 18–24-vuotiaista äänesti keskimäärin 28 %. Nuoret ovat 
kuitenkin vanhempia ikäluokkia aktiivisempia uusissa vaikuttamisen ta-
voissa, kuten kansalaisaloitteiden kannattamisessa ja ostopäätöksillä 
vaikuttamisessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että kau-
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pungin tärkeä tehtävä on tukea monipuolisilla tavoilla nuorten vaikutta-
mista ja osallisuutta sekä vaaleissa ja puoluepolitiikassa että kaikessa 
muussakin kansalaisvaikuttamisessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.3.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen 
ja 21:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Hel-
sinki selvittää yhtenäisten käytäntöjen luomista puoluepoliittiselle toi-
minnalle kaupungin tiloissa ja kouluissa nuorten aktiivisen kansalaisuu-
den edistämiseksi. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 13112019 Pasanen Amanda, Nuorten aktiivisen kan-
salaisuuden edistäminen kaupungin tiloissa ja kouluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 40
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta Havis Amandan 
säilyttämiseksi ja juhlien jatkamiseksi

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Havis Amandan suihku-
lähdekokonaisuuden kunnostamiseen tulisi osoittaa erillinen määrära-
ha, jonka tason arvioimiseksi tulee tehdä erillinen selvitys. Samalla tu-
lee selvittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen 
ympäristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvalli-
sella tavalla.

Havis Amanda on suihkulähdekokonaisuus, jonka pronssiosat on muo-
toillut taiteilija Ville Vallgren ja ne on valettu Pariisisissa 1906. Kokonai-
suuden muista suunnittelijoista ei ole varmuutta. Helsingin kaupunki ti-
lasi teoksen ja julkistustilaisuus pidettiin Helsingissä 20.9.1908.

Teos kuuluu Helsingin taidekokoelmaan, josta huolehtii HAM Helsingin 
taidemuseo. Teoksen ylläpitovastuu jakautuu HAMin ja kaupunkiympä-
ristön toimialan kesken niin, että HAM vastaa pronssiosista ja kaupun-
kiympäristön toimiala muista suihkulähteen osista sekä tekniikasta. 

Teoksen pääosat ovat vesiallas reunakiveyksineen; pronssiosat jotka 
koostuvat vesialtaasta nousevan betonisokkelin päällä olevasta alao-
sasta; pyöreästä vesiallastasosta kala-aiheisen osan kera; naishah-
mosta (Havis Amanda) sekä neljästä reunakiveyksen päällä makaavas-
ta merileijonasta. Vesiallasta kiertää kaksi graniittista tasoa jotka kuulu-
vat teokseen. Graniittiosat ovat kiillotettua Vehmaan Uhlun punaista 
graniittia. Kalat ja merileijonat suihkuttavat vettä; kalat viistosti alaspäin 
ja merileijonat kohti altaan keskustaa.

Teoksen korjaamisesta, kunnostamisesta ja suojaamisvaihtoehdoista 
on tehty valtuustoaloite, jossa esitetään kahta vaihtoehtoa:

Aloitteessa esitetty vaihtoehto 1, Havis Amandan korvaaminen kopiolla:

Taidemuseon näkemys on, että alkuperäinen veistoskokonaisuus on 
säilytettävä nykyisellä paikallaan. Juhlinta ja siihen liittyvä kiipeily ei ole 
riittävä peruste kopion teettämiseksi. Kopiokaan ei poista kiipeilyn 
mahdollisuutta. Julkisiin veistoksiin kiipeily ei ole sallittua eikä yleisölle 
turvallista. Veistoksen ikä tai ilmastotekijät eivät ole ongelma veistok-
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sen säilymiselle nykyisellä paikallaan. Alkuperäisen veistoksen kor-
vaaminen kopiolla voisi lisäksi tahattomasti viestiä, että kiipeily julkisiin 
taideteoksiin olisi sallittua.

Koska kyseessä on teoskokonaisuus, sen siirtäminen tarkoittaisi 
pronssisen veistoshahmon lisäksi koko suihkulähteen siirtämistä altai-
neen ja tekniikoineen. Tämä ei taidemuseon näkemyksen mukaan ole 
realistinen vaihtoehto.

Vaihtoehto 2, Havis Amandan kunnostaminen ja suojaamisvaihtoehdot niin, että 
juhlat voisivat jatkua Esplanadilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on selvittänyt Havis Amandan suo-
jaamisvaihtoehtoja juhlien aikana. Toimialalla on jo varauduttu toimin-
tamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisilla aitauksilla. 
Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen ja yleisön 
turvallisuus otetaan huomioon. 

Taidemuseon näkemys on, että Havis Amanda on kunnostuksen tar-
peessa. Teoksesta on tehty selvityksiä, joista käy ilmi, että teoksen 
monet osat kaipaavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaa-
rensa päässä. Pronssiosien sisäisen tukirakenteen kuntoa ei kuiten-
kaan ole päästy tutkimaan. Taidemuseo on keskustellut kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa, ja molempien näkemys on, että suihkulähde-
kokonaisuus teknisine osineen tulisi peruskorjata ja peruskorjaus sitoa 
koko torin laajempaan kunnostukseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisäys kappaleen (2) loppuun: "Samalla tulee sel-
vittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen ympä-
ristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvallisella ta-
valla."

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Diarra Fatimin aloite Havis Amandan kunnostamisesta ja 
säilyttämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Havis Amandan suihku-
lähdekokonaisuuden kunnostamiseen tulisi osoittaa erillinen määrära-
ha, jonka tason arvioimiseksi tulee tehdä erillinen selvitys. 

Havis Amanda on suihkulähdekokonaisuus, jonka pronssiosat on muo-
toillut taiteilija Ville Vallgren ja ne on valettu Pariisisissa 1906. Kokonai-
suuden muista suunnittelijoista ei ole varmuutta. Helsingin kaupunki ti-
lasi teoksen ja julkistustilaisuus pidettiin Helsingissä 20.9.1908.

Teos kuuluu Helsingin taidekokoelmaan, josta huolehtii HAM Helsingin 
taidemuseo. Teoksen ylläpitovastuu jakautuu HAMin ja kaupunkiympä-
ristön toimialan kesken niin, että HAM vastaa pronssiosista ja kaupun-
kiympäristön toimiala muista suihkulähteen osista sekä tekniikasta. 

Teoksen pääosat ovat vesiallas reunakiveyksineen; pronssiosat jotka 
koostuvat vesialtaasta nousevan betonisokkelin päällä olevasta alao-
sasta; pyöreästä vesiallastasosta kala-aiheisen osan kera; naishah-
mosta (Havis Amanda) sekä neljästä reunakiveyksen päällä makaavas-
ta merileijonasta. Vesiallasta kiertää kaksi graniittista tasoa jotka kuulu-
vat teokseen. Graniittiosat ovat kiillotettua Vehmaan Uhlun punaista 
graniittia. Kalat ja merileijonat suihkuttavat vettä; kalat viistosti alaspäin 
ja merileijonat kohti altaan keskustaa.

Teoksen korjaamisesta, kunnostamisesta ja suojaamisvaihtoehdoista 
on tehty valtuustoaloite, jossa esitetään kahta vaihtoehtoa:

Aloitteessa esitetty vaihtoehto 1, Havis Amandan korvaaminen kopiolla:

Taidemuseon näkemys on, että alkuperäinen veistoskokonaisuus on 
säilytettävä nykyisellä paikallaan. Juhlinta ja siihen liittyvä kiipeily ei ole 
riittävä peruste kopion teettämiseksi. Kopiokaan ei poista kiipeilyn 
mahdollisuutta. Julkisiin veistoksiin kiipeily ei ole sallittua eikä yleisölle 
turvallista. Veistoksen ikä tai ilmastotekijät eivät ole ongelma veistok-
sen säilymiselle nykyisellä paikallaan. Alkuperäisen veistoksen kor-
vaaminen kopiolla voisi lisäksi tahattomasti viestiä, että kiipeily julkisiin 
taideteoksiin olisi sallittua.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 27 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
25.02.2020

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

Koska kyseessä on teoskokonaisuus, sen siirtäminen tarkoittaisi 
pronssisen veistoshahmon lisäksi koko suihkulähteen siirtämistä altai-
neen ja tekniikoineen. Tämä ei taidemuseon näkemyksen mukaan ole 
realistinen vaihtoehto.

Vaihtoehto 2, Havis Amandan kunnostaminen ja suojaamisvaihtoehdot niin, että 
juhlat voisivat jatkua Esplanadilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on selvittänyt Havis Amandan suo-
jaamisvaihtoehtoja juhlien aikana. Toimialalla on jo varauduttu toimin-
tamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisilla aitauksilla. 
Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen ja yleisön 
turvallisuus otetaan huomioon. 

Taidemuseon näkemys on, että Havis Amanda on kunnostuksen tar-
peessa. Teoksesta on tehty selvityksiä, joista käy ilmi, että teoksen 
monet osat kaipaavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaa-
rensa päässä. Pronssiosien sisäisen tukirakenteen kuntoa ei kuiten-
kaan ole päästy tutkimaan. Taidemuseo on keskustellut kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa, ja molempien näkemys on, että suihkulähde-
kokonaisuus teknisine osineen tulisi peruskorjata ja peruskorjaus sitoa 
koko torin laajempaan kunnostukseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 13.3.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Fatimi Diarran ja 
14:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään toimia Ha-
vis Amandan säilyttämiseksi ja juhlien jatkamiseksi. Aloite kokonaisuu-
dessaan liitteenä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Diarra Fatimin aloite Havis Amandan kunnostamisesta ja 
säilyttämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 41
Eron myöntäminen kaupunginmuseon museonjohtajalle ja viran 
täyttömenettelyn aloittaminen sekä avoimen viran hoitajan määrää-
minen

HEL 2020-002151 T 01 01 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi eron Tiina-Sisko Merisalolle 
kaupunginmuseon museonjohtajan virasta 1.4.2020 alkaen. Samalla 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti määrätä kaupunginmuseon 
museonjohtajan avoimena olevaa virkaa hoitamaan FT Minna Saranto-
la-Weissin 6 744,74 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin alkaen 
1.4.2020 siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoi-
tamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 30.9.2020 saakka. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus, museonjohtaja Tiina-Sisko Merisalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tiina-Sisko Merisalo on jättänyt eroilmoituksen museonjohtajan virasta 
1.4.2020 alkaen tultuaan valituksi Museoviraston pääjohtajan virkaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 29 (42)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
25.02.2020

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

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

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan vir-
kasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä 
on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus, museonjohtaja Tiina-Sisko Merisalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 42
Väliaikainen sopimus kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen 
tuottamisesta

HEL 2019-008989 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi väliaikaisen sopimuksen 
1.3.2020 alkaen nykyisen voimassaolevan sopimuksen mukaisin eh-
doin kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta Lippupiste 
Oy:n kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurikeskusten lipunmyyntipalve-
lujen tuottamisen hankinnasta tehtiin hankintaoikaisu ja valitus markki-
naoikeuteen (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.1.2020, § 20 Kult-
tuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimukse-
na; HEL 2019-008989). Hankintalain 153 § mukaisesti hankintayksikkö 
voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, kunnes muutoksenhaku on lopul-
lisesti ratkaistu.

Väliaikaisen sopimuksen tekeminen on välttämätöntä koska sopimuk-
settomassa tilassa kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottami-
nen ja lipunmyyntiä edellyttävä toiminta käytännössä keskeytyy. Ilman 
sopimusta  ei ole käytössä lipunmyyntijärjestelmää eikä lippujen myyn-
tiin ja markkinointiin käytettäviä ulkoistettuja palveluja. Lipunmyynti se-
kä verkossa että fyysisissä myyntipisteissä tapahtuu ulkoistetun lipun-
myyntijärjestelmän ja lipunmyyntipalvelun toimesta. 

Sopimus on voimassa siihen asti, kunnes hankintapäätöstä koskeva 
muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu.

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

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 20
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 35, 36, 39 ja 40 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka 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.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 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.

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

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.

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 38 §.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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.
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Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
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käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 41 ja 42 §: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.
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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 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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Borgarsdottir Sandelin Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2020.


