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§ 80
Toimivallan määräaikainen siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla, koronaepidemiasta johtuvat tilavuokralaisten vuokranmak-
sujärjestelyt

HEL 2020-005996 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhal-
tijoille hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella seuraa-
vasti:

Palvelukokonaisuuden johtaja päättää palvelukokonaisuuteensa kuulu-
vien, edelleen vuokrattujen tilojen vuokranmaksuista vapauttamisesta 
sekä maksuajan myöntämisestä enintään kolmen kuukauden vuokra-
ajalta, liittyen koronaepidemian aiheuttamiin vaikutuksiin. Toimialan sul-
jetuissa toimipaikoissa sijaitsevien vuokralaisten osalta vuokranmaksu-
vapautus koskee vähintään sitä aikaa, kuin toimipaikka on suljettu. 
Maksuvapautukset määriteltyjen alojen vuokralaisille tehdään ilman 
erillistä hakemusta.

Lisäksi lautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansliapäällikkö, 25.3.2020, § 73
2 Kansliapäällikkö, 29.3.2020, § 77

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupungin korona-koordinaatiorymä 19.3.2020 on linjannut, 
että kaupungin sulkemissa tiloissa sijaitsevilta vuokralaisilta ei peritä 
vuokraa siltä ajalta kuin kaupungin toimipaikka on suljettu. Asiasta 
myös pormestarin tiedoksianto 19.3.2020.

Kansliapäällikkö päätti 25.3.2020, § 73 (Helsingin kaupungin varautu-
misen toimeenpano korona-tilanteessa 20.3.–25.3.2020), että liiketilo-
jen vuokrien maksu voidaan tarvittaessa keskeyttää 3 kk:n ajaksi. 
Erääntyneet maksut maksetaan kunkin vuokralaisen kanssa erikseen 
sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti.

Kansliapäällikkö kehotti 29.3.2020, § 77 (Helsingin kaupungin varau-
tumisen toimeenpano korona-tilanteessa 25.3.–27.3.2020) kaupun-
kiympäristön toimialaa valmistelemaan kaupungin yritysvuokralaisten 
vuokria koskevat linjaukset siten, että mm. eräitä liikehuoneita koskeva 
vuokravapautus myönnetään kolmeksi kuukaudeksi ajalla 1.4.–
30.6.2020.

Selvityksen perusteella kaupungin korona-koordinaatioryhmä linjasi, et-
tä vuokranmaksusta voidaan ajalla 1.4.–30.6.2020 vapauttaa seuraa-
vien toimialojen tilavuokralaiset: ravintolat ja muut ruokapalvelut, myy-
mälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapal-
velut, liike-elämän palveluista hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta 
yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikun-
ta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia.

Edellä mainittujen alojen vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat au-
tomaattisesti eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupun-
kiin. Muiden toimialojen yrityksiä voidaan vapauttaa vuokranmaksusta 
tilanteen mukaan erillisen tarkastelun kautta. Maksuvapautuksen aika-
na vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimin-
taa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon 
alaista toimintaa. Toiminnasta on ilmoitettava vuokranantajan edusta-
jalle.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KUVA


