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Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

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

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Mustamand, Elias (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 19:39, poissa: 92 - 95 §
Kunnas, Veikko (etänä) kulttuurin edistämisen päällikkö

asiantuntija
saapui 19:39, poistui: 20:03, läsnä: 
92 - 93 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

19.05.2020

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

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
85 - 95 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
85 - 87 §, 95 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
88 §, 94 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
89 - 91 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
92 - 93 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
85 - 95 §
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§ Asia

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

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

87 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. valtuustoaloitteesta Kontulan asuk-
kaiden kokoontumistilojen parantamiseksi

88 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2019 arviointikertomuksesta

89 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-
alueen vuokraamiseksi Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta PPJ Jal-
kapallohalli Oy:lle

90 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
PPJ Jalkapallohalli Oy:n jalkapallohallihanketta koskevasta lainaha-
kemuksesta

91 Asia/7 Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan 
liikuntahalli Oy:lle

92 Asia/8 Teatteri Helsinki yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaos-
ton päätökseen 17.3.2020, § 6

93 Asia/9 Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön pää-
tökseen 20.3.2020, § 5

94 Asia/10 WordPress-pohjaisten verkkosivupalvelujen suunnittelu-, toteutus- ja 
ylläpitopalveluiden hankinta

95 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 2.6.2020 peruuttami-
nen
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§ 85
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Laura Varjokari ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Pau-
liina Saares ja Heimo Laaksonen.

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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§ 86
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

4.5.2020, 25 §
Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfo-
niaorkesterit ry:n kevätkokoukseen

13.5.2020, 26 §
Määrärahan myöntäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilö-
kuntakerholle vuonna 2020

13.5.2020, 27 §
Pilvisähköpostien siirron jatkaminen

13.5.2020, 28 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2020

Hallintojohtaja

8.5.2020, 10 §
Avustuksen hakeminen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä kulttuuripalvelu-
kokonaisuuden Kulttuurin kummilapset -hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

15.5.2020, 10 §
Käyttöoikeuden hankinta Yleisradion Fono-tietokannan tietoihin Kirjas-
tot.fi-palveluissa

Aluekirjastopalvelujen johtaja

11.5.2020, 6 §
Rikhardinkadun kirjaston ja Viikin kirjaston tilapäiset sulkemiset

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

11.5.2020, 9 §
Koronatilanteen takia peruuntuneiden kulttuurikeskusten tapahtumien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 3 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
19.05.2020

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

ostettujen lippujen ja kaupunginorkesterin kausilippujen hyvitykset, se-
kä maksullisten vapaa-ajan kurssien alennus syksyllä

11.5.2020, 10 §
Kulttuuripalvelujen alennusryhmät ja henkilöstöetuudet

Kulttuurin edistämisen päällikkö

6.5.2020, 9 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuurin edistämisen päällikön 6. 
jako, pika-avustuksien 2. ryhmä

7.5.2020, 10 §
Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry:n vuoden 2020 toiminta-avustuksen 
maksatuksen aikaistaminen

10.5.2020, 11 §
Modernin tanssin kannatusyhdistys ry:n vuoden 2020 taiteen perusope-
tuksen avustuksen maksatuksen aikaistaminen

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

7.5.2020, 20 §
Erityisuimakorttityöryhmän nimeäminen

15.5.2020, 21 §
Koronatilanteen takia liikuntapalveluiden kausikorttien käyttöajan piden-
täminen sekä keskeytyneiden liikuntakurssien asiakkaille alennus syk-
syn 2020 kurssimaksuista

Liikuntapalvelupäällikkö

4.5.2020, 10 §
Pika-avustusten 2020 myöntäminen

8.5.2020, 11 §
Tapahtuma-avustusten 2020 myöntäminen

8.5.2020, 12 §
Pika-avustusten 2020 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

4.5.2020, 25 §
Maa-alueen vuokraaminen Oy Vinski Kasinonranta Ab:lle Lauttasaaren 
Kasinonrannalta
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6.5.2020, 26 §
Aluspaikan vuokraaminen Helsingin höyrylaivaosakeyhtiölle Pohjois-
rannasta

7.5.2020, 27 §
Aluspaikan vuokraaminen IHA-Lines Oy:lle Merisatamanrannasta

11.5.2020, 28 §
Aluspaikan vuokraaminen Suomen Saaristokuljetus Oy:lle Sompasaa-
resta

12.5.2020, 29 §
Kolmen vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen Suomalainen Pursiseu-
ra SPS ry:lle

13.5.2020, 30 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Kolera-
altaasta (paikka 7) ja aluspaikan vuokraaminen Merisatamanrannasta 
TMSJ Group Oy:lle

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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§ 87
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. valtuustoaloitteesta Kontulan 
asukkaiden kokoontumistilojen parantamiseksi

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89072

jukka.p.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Paavo Arhinmäen valtuustoaloite, Kontulan asukkaiden kokoontumisti-
lojen parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltu-
vien tilojen kehittämistä. Kontulan ostoskeskuksen rakennusten ja kau-
punkikuvan kehittämisestä on käynnissä kilpailu, minkä yhteydessä es-
teettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huo-
mioitavaksi myös kirjasto- ja nuorisotilojen osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on Kontulan ostoskeskuksen alueel-
la kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatiloja. Kontulan toimintakeskus Luupin 
nuorisotiloja käytetään myös asukas- ja järjestötoimintaan. Toimipiste 
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sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan pääsee tarvit-
taessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin esteettömät. Nuo-
risotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja 
nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. Järjestö-
käyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja.

Kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön pääsy. Kir-
jastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole säännölliseen järjestökäyttöön 
vuokrattavissa olevaa kokoontumistilaa.

Kaupunki on käynnistänyt Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämi-
seen liittyvän ideakilpailun keväällä 2020. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala näkee, että vapaa-ajan palveluilla ja osallisuudella on merkittävä 
vaikutus alueen vetovoimaan. Kontulan palvelujen ja tilojen merkittävä 
parantaminen on kaupunkistrategian mukaista, koska alue on nimetty 
esimerkiksi Mukana-ohjelmassa kohdealueeksi. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta pitää tärkeänä, että ostoskeskuksen uudistamisen yh-
teydessä luodaan uudenlaiset ja nykyistä paremmat toimitilat myös kir-
jasto-, nuoriso- ja kulttuuritiloille. Uudet tai korjattavat tilat tulee lähtö-
kohtaisesti suunnitella niin, että ne soveltuvat omatoimiseen asukas-
käyttöön.

Mellunkylän alueella on pitkäaikainen ja vahva verkostoyhteistyö kau-
pungin ja kansalaistoimijoiden välillä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
pitää tärkeänä, että alueen vahvat osallisuusverkostot ja laajemmin 
asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilojen, palvelujen ja toiminnan suun-
nitteluun. Toimintamalleihin voidaan ottaa mallia esimerkiksi Maunula-
talon suunnittelusta ja toiminnasta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.5.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen 
16:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että kau-
pungin olisikin huolehdittava, että Kontulan ostoskeskuksessa tai sen 
läheisyydessä on yhdistyksien toimintaa ja erityisesti vanhempien kon-
tulalaisten tarpeita palveleva tila. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan päätöksellä, 15.4.2020 § 3, koro-
natilanteesta johtuen valtuustoaloitteiden ja toivomusponsien määrä-
ajoista voidaan joustaa kevätkaudella 2020.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kaupunkiympäris-
tölautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89072

jukka.p.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Paavo Arhinmäen valtuustoaloite, Kontulan asukkaiden kokoontumisti-
lojen parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 88
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2019 arviointikertomuksesta

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2019
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa lausunnon seuraavista arvioin-
tikertomuksen kohdista:

Kaupunginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille antama oh-
jaus

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 27–31 seu-
raavaa:

Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee 

 selventää toimialansa henkilöstölle apulaispormestarin ja toimiala-
johdon välinen työnjako.
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Kaupunginhallituksen tulee

 arvioida kansliapäällikölle hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien 
tarkoituksenmukaisuus.

Kaupunginkanslian tulee

 parantaa osastojensa välistä koordinaatiota.
 osallistaa toimialat kaupunkiyhteisten linjausten valmisteluun riittä-

vän aikaisessa vaiheessa.
 parantaa kaupunginkanslian ja toimialojen välistä vuoropuhelua 

osallistumalla ja tutustumalla enemmän toimialojen toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta toteaa, että arviointikertomuksessa 
mainitut huomiot kaupunginkanslian ohjauksesta ovat oikeansuuntai-
sia. Kaupunginkanslian siiloutuneisuus haastaa toimialan hallinnon 
työskentelyä ja tuottaa ristipaineita strategian toteuttamisen ja taloudel-
listen vaatimusten kesken.

Kaupunginkanslian palvelutehtävää toimialojen suuntaan tulisi kehittää 
ja ottaa toimialojen asiantuntijat mukaan prosessien kehittämiseen, jol-
loin annettujen ohjeiden käytettävyys paranisi. Lisäksi tulisi kiinnittää 
huomiota ohjeistuksien ja linjauksien aikataulutukseen, jotta toimialoilla 
ehditään reagoida pyyntöihin mahdollisimman hyvin.

Tilankäytön tehostamisen vaikutukset

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 32–35 seu-
raavaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee 

 toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siirtyminen siten, että asiak-
kaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua tilojen suunnitte-
luun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toimialan osallisuus- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan vuosille 2018–2021 on kirjattu tavoite 
laatia osallisuus- ja viestintäsuunnitelmamallit kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan tilahankkeisiin (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018, 
§ 213). Tavoitetta on tarkennettu ja vahvistettu toimialan palveluverk-
kosuunnittelun periaatteissa (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.1.2020, § 3), jonka mukaisesti toimialalla otetaan käyttöön tilahank-
keiden vuorovaikutusmalli ja laajennetaan asukkaiden ja muiden tilan 
mahdollisten käyttäjien osallistumista merkittävien tilahankkeiden oh-
jaukseen. 
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilahankkeissa on pääsääntöisesti 
otettu kaupunkilaiset ja tilojen tulevat käyttäjät mukaan suunnitteluun. 
Kaupunkilaisten osallistaminen tilasuunnitteluun nähdään toimialan 
palvelutehtävänä, viimeisimpinä esimerkkeinä toimialan uudet työtilat ja 
Töölön kisahallin remontti. Toimialan keväällä 2020 valmistuvien uu-
sien työtilojen ja kaupunkilaisten yhteisölle avoimen aulatilan suunnitte-
lussa Fredriksberg talo B:n toimitilat Sturenkadulla on suunniteltu alu-
een asukkaiden sekä toimialan henkilöstön tarpeet huomioiden. Tietoa 
kerättiin työntekijöiltä ja alueen asukkailta kyselyiden, haastatteluiden 
ja kahden työpajan avulla. Töölön kisahallin remontin tarvesuunnittelun 
osana kuultiin Kisahallin nykyisiä käyttäjiä sekä laajemmin kaupunkilai-
sia kyselyn ja työpajan avulla syksyllä 2019. 

Haasteena kaupunkilaislähtöiselle tilasuunnittelulle kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla on resurssien puute tilasuunnittelua ohjaavien palvelui-
den projektijohtamisesta ja palveluiden kehittämisestä. Lisäksi kaupun-
gin organisaatio asettaa palvelut omiin budjetti- ja päätöksenteon sek-
toreihinsa, mikä vaikeuttaa usean palvelun yhteisten tilojen suunnitte-
lua ja yhteistyötä tilojen käytössä.

Digitaalisten asiointipalvelujen laatu

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 54–59 seu-
raavaa:

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee

 edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki voi tarjota ennen asiak-
kaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutarve tie-
dossa.

 kehittää palvelujen yhteen toimivuutta niiden tietojen osalta, jotka 
asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta kautta käytös-
sään.

 kehittää digitaalisia palveluita siten, että asiakas voisi hoitaa asian-
sa alusta loppuun saman palvelukanavan kautta.

 säilyttää perinteiset palvelut digitaalisten palveluiden rinnalla palve-
lujen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmistamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toimialan palveluja kehi-
tetään asiakaslähtöisesti, asiakkaan näkökulmasta, hyödyntämällä 
asiakastietoa sekä arvioimalla vaikuttavuutta. Omadata-asiakkuus on 
helsinkiläisten ja muiden palveluiden käyttäjien yhtenäisen asiakasko-
kemuksen perusta. Palveluiden ja toiminnan kehittämisen perustana 
käytetään tietoa ja niitä markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja monikana-
vaisesti. Asukkaat voivat määritellä kiinnostuksen kohteensa, minkä 
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perusteella heille voidaan tarjota palveluja ja asiakasviestintää kohden-
netusti. 

Kaupunkistrategian mukaisesti koko kaupunkia kehitetään kokeilujen 
sekä luovan elinkeino- ja kansalaistoiminnan alustana. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tavoitteena on toimia johtavana kokeilualustana. 
Kaikkea ei tehdä itse, vaan yhdessä tekemisen ja kokeilukulttuurin 
ekosysteemiä rakennetaan kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Toimialan 
keskeinen digitalisaatiotavoite on ehkäistä digitaalista syrjäytymistä ja 
tehdä digitaalisiin palveluihin pääsy helpoksi. Kirjastojen asiakastieto-
koneet takaavat kaikille pääsyn tietoverkkoon ja sähköisiin palveluihin 
ja henkilöstö tarjoaa opastusta ja neuvontaa niiden käytössä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman ensimmäisen 
vuoden aikana on käynnistetty koko toimialan verkkosivustokokonai-
suuuden uudistaminen ottaen huomioon muun muassa saavutettavuu-
den ja palvelujen paremman löydettävyyden. Uudistus noudattaa kau-
punkiyhteistä verkkokanavalinjausta. Ensimmäiset uudet verkkosivustot 
ovat tapahtumat.helsinki sekä nuorten.helsinki -sivustot. 

Toimiala on siirtämässä pääkehitysvastuuta Helsinki Profiilin jatkokehit-
tämisestä kaupungin kanslialle. Helsinki-profiilin ajatuksena on, että 
asiakas itse hallitsee omia tietojaan ja antaa luvan kullekin palvelulle 
käyttää niitä. Tulevaisuudessa Helsinki-profiilin käyttöönotto auttaa 
kaupunkia myös profiloimaan asiakkaalle juuri häntä kiinnostavaa sisäl-
töä ja tekemään proaktiivista viestintää. Tarve yhtenäiselle käyttäjähal-
linnalle ja asiakkuudelle nousi alun perin kulttuurin ja vapaa-ajan haja-
naisen asiakashallintakokonaisuuden tarpeista.

Osana digitalisaatio-ohjelmaa Helsingin kaupunki uudistaa tilavarauk-
siin liittyvää digitaalista kokonaisuutta. Uudistuksen tavoitteena tarjota 
laajasti kaupungin tiloja eri toimijoiden käyttöön, mahdollistaen kansa-
laistoiminnan eri muodot ja tehostaen samalla kaupungin tilojen käyt-
töä. Digitaalisen kokonaisuuden tulee tarjota kaupunkilaisille mahdolli-
simman yhtenäinen käyttäjäkokemus sekä selkeät prosessit ja periaat-
teet tilojen varaamiseen liittyen. Digitaaliset ratkaisut muodostavat laa-
jan kokonaisuuden, hyödyntäen muita kehitteillä olevia osuuksia kuten 
esim. Helsinki-profiilia, verkkomaksamista ja monikanavaista asiakas-
palvelua. Tavoitteena on tilojen varaamisen sujuva käyttäjäpolku ja lä-
pinäkyvä prosessi.

Toimialan digiohjelman puitteissa on julkaistu täysin uusi Kulttuurin 
kummilapset -palvelu, joka jalkautuu muun muassa neuvoloiden kautta. 
Joka vuosi kokonainen ikäluokka saa oman kulttuuriorganisaation 
kummikseen. Sama organisaatio lähettää vuosittain kummilapsilleen 
kutsuja kutsuvierastilaisuuksiin ja rakentaa siten tiivistä kulttuurisidettä 
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asukkaisiin. Myös veneiden laituripaikkojen varaamisen prosessi digita-
lisoitiin.

Toimialan digiohjelma on tunnistanut runsaasti kehityskohteita tuleville 
vuosille. Kehityskohteita pyritään priorisoimaan käyttäjätarpeet, kau-
punkistrategian painopisteet ja kustannussäästöt huomioiden. Muun 
muassa kirjastojen Helmet-sivuston uusimisen palvelumuotoilu käyn-
nistetty.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusien digitaalisten palveluiden kehit-
tämisessä on selkeät periaatteet, joilla varmistetaan palveluiden laatu:

1. Toimimme asiakaslähtöisesti.
2. Osallistamme ja ehkäisemme syrjäytymistä.
3. Toimimme avoimesti.
4. Toimimme ketterästi ja kokeillen.
5. Teemme yhdessä.
6. Noudatamme parhaita käytäntöjä palvelujen kehittämisessä.
7. Toteutamme joustavia ja helposti hallittavia ratkaisuja

Nämä periaatteet tukevat hyvin valtakunnallisia digitaalisten palvelui-
den arviointikriteerejä. Eri rekistereissä valmiiksi olevia tietoja hyödyn-
netään, asiakkaille  tarjotaan palvelussa selkeät ohjeet ja tukea, palve-
lut kehitetään jatkuvasti saavutettavuusnäkökulma edellä ja auditoi-
daan saavutettavuuden osalta ennen julkaisua, palvelut toimivat yh-
denmukaisella tavalla, palvelut mahdollistavat asioiden maksamisen 
(esim. venepaikat, Varaamon tilavaraukset), palvelut auditoidaan tieto-
turvan ja tietosuojan osalta ennen julkaisua, ja käyttäjät osallistetaan jo 
palvelun konseptointivaiheesta alkaen palvelujen kehittämiseen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii jatkossakin tunnistamaan tilan-
teita, joissa se voi olla tarjoamassa asiakkaille ja asukkaille proaktiivi-
sesti tietoa ja palveluita. Mahdollisuuksia tähän on tunnistettu liikunnan, 
kulttuurin ja kirjastopalveluiden piirissä, mutta myös ennakoivan nuori-
sotyön mahdollisuuksia tutkitaan. Kaupunkiyhteisen Helsinki Profiilin 
tuotantoon saaminen ja jatkuva kehittäminen ovat edellytyksenä 
useimmille käyttötapauksille. Se mahdollistaa myös palveluiden sau-
mattoman yhteen toimivuuden ilman, että asiakkaalta tarvitsee pyytää 
samoja tietoja uudelleen. Asiakas pääsee samoilla kirjautumistiedoilla 
kaikkiin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin ja hänelle voidaan omien 
mieltymysten perusteella suositella mielekästä tekemistä koko kaupun-
gissa. 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen vapauttaa henkilöstöä palvele-
maan entistä paremmin niitä asiakasryhmiä, jotka eivät käytä digitaali-
sia kanavia.
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Liikunta- ja kulttuuripalvelujen omistajaohjaus ja kokonaisuuden hallinta

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 36–39 seu-
raavaa:

Kaupunginhallituksen tulee

 ottaa kantaa siihen, onko toimialojen virkamiesjohdon roolia omista-
jaohjauksessa tarpeen vahvistaa.

 ottaa kantaa siihen, mikä on ohjaus- ja koordinaatioryhmien rooli 
konserniohjauksessa. 

Kaupunginkanslian tulee

 valmistella kaupunginhallitukselle päätös siitä, miten tytäryhteisöjen 
omistajaohjausvastuut jakautuvat pormestarin ja apulaispormesta-
reiden kesken.

 valmistella konsernijaostolle ja kaupunginhallituksen päätettäväksi 
yhteisökohtainen omistajastrategia aina, kun uusi tytäryhteisö pe-
rustetaan. 

Kaupungilta on tähän mennessä puuttunut selkeä määrittely kulttuurin 
ja vapaa-ajan palveluissa siitä, mitä kaupunki tekee itse, millaista toi-
mintaa avustetaan, mitä toteutetaan yhteistyöllä yritysten, yhteisöjen ja 
kansalaisten kanssa ja mikä jää muiden toimijoiden vastuulle. Määritte-
ly on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitova tavoite vuodelle 2020.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että omistajaohjausta ei ole 
järjestetty kulttuurin ja liikunnan osalta siinä mielessä tarkoituksenmu-
kaisesti, että toimialan viranhaltijoilla ei ole selkeää roolia omistajaoh-
jauksessa. 

Se, mitä tuotetaan konserniyhtiöissä ja mitä kaupungin toimialalla, tulisi 
nähdä palvelustrategisena valintana ja jota pitäisi tarkastella kokonai-
suutena. Liikuntajohtajan ja kulttuurijohtajan vastuulla on hallintosään-
nön mukaan johtaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa. Tähän tehtävään ei 
nykyisessä mallissa oli riittäviä välineitä. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta näkee, että toimialan tulee pystyä osallistumaan oman 
sektorinsa tytäryhteisöjen ohjaamiseen. Epävirallista ja hyvää yhteis-
työtä talousarviotavoitteiden asettamisvaiheessa on toimialan ja kau-
punginkanslian konserniohjausyksikön välillä, mutta tämä yhteistyö pi-
täisi kuvata ja todentaa kirjallisesti. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin roolia tulisi vah-
vistaa hallintosäännön 9 luvun 2 §:n 7. kohdan mukaisessa tehtäväs-
sään, eli että hän toimialallaan osaltaan vastaa kaupungin edun valvo-
misesta niissä yhteisöissä ja säätiöissä, joissa kaupungilla on mää-
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räysvaltaa. Lisäksi toimialan johtavien viranhaltijoiden toimintaedelly-
tyksiä ja kokonaiskuvaa kaupunkikonsernin tarjoamista sektorin palve-
luista parantaisi toimialajohtajien osallistuminen kulttuurin ja liikunnan 
alan tytäryhteisöjen vuosittaisiin tavoiteneuvotteluihin. Toimintaedelly-
tyksiä ja kaupungin kokonaisetua parantaisi toimialajohtajan puhe- ja 
läsnäolo-oikeus konsernijaostossa kulttuurin ja liikunnan alan tytäryh-
teisöjen asioiden kohdalla.

Lisäksi arvioinnissa todetaan, että vuoden 2017 tarkastuskertomukses-
sa mainittu konsernijohtoon kuuluvien luottamushenkilöiden ja viranhal-
tijoiden kaksoisrooli omistajaohjauksessa on edelleen ongelmallinen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tarkastuslautakunnan ehdotuk-
sia tältä osin kannatettavina.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 26.5.2020 mennessä seuraavasta arviointikertomuksen koh-
dista:

 Kaupunginkanslia, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille 
antama ohjaus (sivut 27–31)

 Tilankäytön tehostamisen vaikutukset (sivut 32–35)
 Digitaalisten asiointipalvelujen laatu (sivut 54–59) 

Lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan liitteenä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2019
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 304

Tarkastuslautakunta 14.04.2020 § 29

Tarkastuslautakunta 08.04.2020 § 23

Tarkastuslautakunta 07.05.2019 § 42
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§ 89
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
maa-alueen vuokraamiseksi Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta 
PPJ Jalkapallohalli Oy:lle

HEL 2020-005279 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosassa (Länsisatama), Jätkäsaaren liikunta-
puiston alueella sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 12 130 m²:n suu-
ruisen maa-alueen vuokraamista PPJ Jalkapallohalli Oy:lle liitteenä 
olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikunta-
toimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdas-
ta lukien 31.12.2043 saakka.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

Esittelijän muutti esittelijän perusteluihin alaotsikon Kerhotalo alla ole-
van kappaleen toisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Kerhotalo si-
sältää lisäksi sauna- ja pukuhuonetilat." ("saunaosaston" -sana jää 
pois.).

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutoksen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 17.4.2020
2 Hakemus 17.4.2020, liite, asemapiirustus
3 Hankekuvaus
4 Tarveperustelut
5 Vuokrasopimusluonnos_PPJ_Jalkapallohalli Oy
6 Kartta_Jätkäsaaren liikuntapuisto_vuokra-alue_PPJ Jalkapallohalli Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Hel-
singin kaupungin 20. kaupunginosassa (Länsisatama), Jätkäsaaren lii-
kuntapuiston alueella sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 12 130 m²:n 
suuruisen maa-alueen vuokraamista PPJ Jalkapallohalli Oy:lle liitteenä 
olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikunta-
toimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdas-
ta lukien 31.12.2043 saakka.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto (nyk. liikuntapalvelukokonaisuus) toteutti liikuntalauta-
kunnan (21.6.2011, § 150) hyväksymien seurojen kanssa toteutettavien 
hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevia peri-
aatteita, joiden mukaan seurojen kanssa on pyritty toteuttamaan vuosit-
tain kaksi yhteistoimintakenttää. Liikuntapalvelukokonaisuudessa on 
katsottu edulliseksi jatkaa tältä osin seurojen kanssa ko. hankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista 
viime vuosina noin 15 miljoonalla eurolla. Edellytyksenä valtionavun 
hakemiseen on avustettavan kohteen maa-alueen omistaminen tai 15 
vuoden vuokrasopimus. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivalta 
ulottuu 10 vuoden vuokrasopimusten tekemiseen.

Liikuntapalvelukokonaisuus ja Suomen Palloliiton Helsingin piirin olo-
suhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta järjestelmällisesti yhteis-
toimin kehittäneet niitä toimenpiteitä millä seurojen ja kaupungin liikun-
tapalveluiden yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja 
luoneet kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehank-
keessaan.

Seurojen kanssa käydään aiemmin hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden 
mukaan keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmis-
tellaan yhdessä siihen pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia.  
Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-
alueen vuokraushakemuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

PPJ Jalkapallohalli Oy:n hakemus

PPJ Jalkapallohalli Oy on hakenut Helsingin kaupungilta 17.4.2020 
päivätyllä hakemuksella maa-alueen vuokrausta 20. kaupunginosassa 
(Länsisatama) ja korttelissa 20262 sijaitsevalta Jätkäsaaren liikunta-
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puiston alueelta liikuntatoimintaa varten vähintään 25 vuoden ajaksi. 
Vuokralle haettava maa-alue on 12 130 m² ja se on osa kiinteistöä 091-
020-9904-0001.

PPJ Jalkapallohalli Oy:n on tarkoitus toteuttaa ensimmäisessä vai-
heessa tekonurmipintaisella kentällä varustettu ympärivuotinen jalka-
pallohalli (ylipainehalli) palvelemaan pääsääntöisesti Pallo-Pojat Junio-
rit ry:n toimintaa, mutta myös muiden lähialueen seurojen sekä koulu-
jen käyttöön.   

Pallo-Pojat Juniorit ry on Suomen kolmanneksi suurin jalkapalloseura, 
jonka toiminta painottuu junioritoimintaan. Toimivia joukkueita on yli 40 
ja niissä yli 1 800 jalkapalloa harrastavaa junioria ja aikuista. Eteläisen 
Helsingin alueella on pula ympärivuotisista jalkapallon harrastusolosuh-
teista, joten Jätkäsaaren liikuntapuistoon toteutettava jalkapallohalli 
oheistiloineen tukisi omalta osaltaan jalkapallotoiminnan kehittymistä. 

PPJ Jalkapallohalli Oy:n tarkoituksena on toteuttaa jalkapallohallin lä-
heisyyteen Kerhotalo, jonka käyttötiloihin sijoitetaan mm. kokous- ja 
toimistotilat, kahvio- ja monitoimitila sekä sauna- ja pukuhuonetilat.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa 22.1.2016 lainvoiman saanut asemakaava nro 
12277, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). 

Sisäinen vuokraus

Vuokrattava maa-alue on kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja 
sen hallintaoikeuden siirtämistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on 
esitetty 31.12.2043 asti. Asia on kaupunkiympäristön toimialalla käsitte-
lyssä alueen hallintaoikeuden siirtämiseksi kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle. Vuokrauspäätös PPJ Jalkapallohalli Oy:lle tehdään tässä vai-
heessa ehdollisena. 

Vuokra-alue ja vuokranmäärittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 12 130 m². Vuokra-alueelle sijoi-
tetaan 10 679,50 kem²:n ylipainerakenteinen jalkapallohalli sekä ra-
kennetaan 427,50 kem²:n kokoinen kerhotalo.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 
maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Vuokrattavan 
alueen vuokra on määritelty rakennusten kerrosneliömetrien mukaan 
(ylipainehalli 10 679,50 kem² ja kerhotalo 427,50 kem²) pitäen maan 
pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron (ylipainehalli) ja 12,00 euron 
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(kerhotalo) kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokra on 5 % alueen pää-
oma-arvosta.

Täysimääräinen vuosivuokra:

Ylipainehalli:
10 679,50 kem² x 8,50 €/ kem² x 5 % x 19,68 = 89 323,34 €

Kerhotalo:
427,50 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,68 = 5 047,92 €

Ylläpitoalueen 1 023 m² osalta ei peritä vuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 %. Perittävä vuosivuokra on 
47 185,63 € (alv. 0 %). Vuokra täsmennetään vastaamaan rakennetta-
via kerrosneliömetrejä.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % ylipainehallin ja kerhotalon 
maa-alueen osalta niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikun-
taan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan,
kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokran-
määräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään 
kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista solmia kau-
punginhallituksen käsittelyn jälkeen liikuntajohtajan myöhemmin päät-
tämästä ajankohdasta 31.12.2043 saakka. Kaupunginhallitukselle esi-
tetään, että liikuntajohtajalla on myönnetään sopimuksen allekirjoitusoi-
keus sekä oikeus tehdä vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen. 

Hakijalle on ilmoitettu, ettei vuokrasopimusta voida solmia 25 vuodeksi 
tai sitä ylittäväksi ajaksi, sillä vuokra-aika vaatisi erillisen kaupunginhal-
lituksen päätöksen. Kaupunkiympäristön toimialalla on tällä hetkellä oi-
keus tehdä sisäisiä vuokrauksia 31.12.2043 asti.

PPJ Jalkapallohalli Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan ylipainehal-
lin sekä kerhotalon rakentamisesta ja ylläpidosta. Muut vuokraukseen 
liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta vuokrakohteena oleva maa-
alue on vuokrattavissa esitettyyn tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapal-
lotoiminnan kehittämistä edistävä hanke, joka toteutuessaan hyödyttää 
liikuntatoimen toimintaa sekä mahdollistaa alueellisen harrastus- ja lii-
kuntatoiminnan kehittämisen. 

PPJ Jalkapallohalli Oy:n hallihankkeeseen liittyvä lainahakemus urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 
19.5.2020 kokoukseen.
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Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

PPJ Jalkapallohalli Oy:n maanvuokrahakemuksen käsittelyn yhteydes-
sä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mu-
kaista valtiontukea. Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin 
ja PPJ Jalkapallohalli Oy:n välillä sisältää vuokratukea.

Ylipainehalli

Vuokrauksen kohteena olevalle maa-alueelle rakennettavan ylipaine-
hallin pääasiallinen käyttäjä on Etelä-Helsingissä toimiva jalkapalloseu-
ra Pallo-Pojat Juniorit ry. Lisäksi ylipainehalli palvelee päiväsaikaan 
alueen kouluja. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole 
SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toi-
menpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohta 197)

Kerhotalo

Hankesuunnitelman mukaisesti ylipainehallin yhteyteen rakennettaan 
kerhotalo, jonka käyttötarkoituksena on toimia harrastajille kokoontu-
mis-, kioski- ja työtilana. Kerhotalo sisältää lisäksi saunaosaston. Kau-
pungin myöntämä vuokratuki kerhotalon osalta ei kuulu valtiontuki-
säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-
alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuok-
rasopimuksista päättää kaupunginhallitus. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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§ 90
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
PPJ Jalkapallohalli Oy:n jalkapallohallihanketta koskevasta lainaha-
kemuksesta

HEL 2020-004058 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle PPJ Jalkapallohalli Oy:n lainahakemuksesta, joka kos-
kee Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakennettavaa tekonurmipintaista 
kenttää ja jalkapallohallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 500 
000 euron lainan myöntämistä kahdenkymmenen (20) vuoden laina-
ajalla PPJ Jalkapallohalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista käytettäväksi osarahoituksena tekonurmipintaisen kentän 
ja täysimittaisen ylipainerakenteisen jalkapallohallin toteuttamiseksi yh-
tiölle Jätkäsaaren liikuntapuistosta vuokrattavalle maa-alueelle. PPJ 
Jalkapallohalli Oy on Pallo-Pojat Juniorit ry:n 100 % omistama tytäryh-
tiö.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut 
etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien ja toi-
mintaa palvelevien oheistilojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edelly-
tysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushank-
keessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa lähivuosien talous-
suunnitelmakausien aikana.

Liikuntapalvelukokonaisuuden kannalta esitettyä hanketta on pidettävä 
kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. PPJ Jalka-
pallohalli Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hank-
keen sijainti Etelä-Helsingin alueella lisää omalta osaltaan alueen ym-
pärivuotisia harjoittelumahdollisuuksia. Toteutuessaan hanke palvelee 
Helsingin kaupungin etua helpottamalla myöskin kaupungin omaa ra-
kentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken 
on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta vuokrasopimus 
31.12.2043 saakka.

PPJ Jalkapallohalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 837 804 eu-
ron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1 500 000 eu-
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ron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on 
suunniteltu rahoitettavan seuran takaamalla 1 857 904 euron ulkopuoli-
sella rahoituksella, omalla pääomalla 400 000 euroa ja muulla tuella 80 
000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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4 Liite 3 Hankekuvaus
5 Liite 4 Tarveperustelut
6 Liite 5 Kustannusarvio
7 Liite 6 Rahoituslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

PPJ Jalkapallohalli Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan 
hakemuksessa kaupungin 1,5 miljoonan euron suuruisen lainan myön-
tämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Jätkäsaaren liikunta-
puiston alueelle rakennettavan tekonurmipintaisen kentän ja täysimit-
taisen ylipainerakenteisen jalkapallohallin rakennushankkeesta aiheu-
tuvien kustannusten kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

PPJ Jalkapallohalli Oy esittää hakemuksessaan, että hanke Jätkäsaa-
ren liikuntapuistoon toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa rakennetaan tekonurmikenttä sekä jalkapallohalli, jota varten 
laina tässä vaiheessa haetaan. Toisessa vaiheessa on tarkoitus raken-
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taa jalkapallohallin yhteyteen seurantalo, jota varten yhtiö hakee kau-
pungilta toista lainaa. 

PPJ Jalkapallohalli Oy on perustellut hanketta Etelä-Helsingin riittämät-
tömillä ympärivuotista harjoittelua mahdollistavilla olosuhteilla. Pallo-
Pojat Juniorit ry:n jäsenmäärä on pääkaupunkiseudun toiseksi suurin ja 
toiminta-alueen harrastajamäärän uskotaan kasvavan lähivuosina Jät-
käsaaren sekä lähialueiden lisääntyvän asunto- sekä täydennysraken-
tamisen myötä. Toteutettava jalkapallohalli palvelisi myös muita lähia-
lueen seuroja, kouluja ja mahdollisuuksien mukaan myös muita liikun-
tapuiston käyttäjiä. 

Liikuntalautakunta on hyväksynyt (21.6.2011, 150 §) omalta osaltaan 
seurojen kanssa tehtävien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemus-
ten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa py-
ritään toteuttamaan vuosittain kaksi yhteistoimintakenttää.

Liikuntapalvelukokonaisuuden ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n 
olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta kehittäneet yhdessä 
toimintaperiaatteet, joilla seurojen ja liikuntapalvelukokonaisuuden yh-
teisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luonut ne kriteerit, 
joita seurojen tulee noudattaa omissa olosuhdehankkeissaan.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 
837 804 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunni-
teltu rahoitettavan seuran (Pallo-Pojat Juniorit ry) takaamalla 1 857 904 
euron ulkopuolisella rahoituksella, omalla pääomalla 400 000 euroa ja 
muulla tuella 80 000 euroa.

Jätkäsaaren liikuntapuiston alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraus 
on esillä tässä samassa lautakunnan kokouksessa 19.5.2020, jossa 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntäisi oikeuden maa-alueen vuokraukseen esityksen mukaisesti. 

Jätkäsaaren liikuntapuiston alueen sisäinen vuokraus on vireillä kau-
punkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 
31.12.2043 saakka. Alueen sisäisen vuokrauksen toteuduttua vuokra-
alue tulee liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun hallin-
taan.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia ja on näin ollen Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä 
myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen 
perusteltu hankekokonaisuus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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§ 91
Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkko-
lan liikuntahalli Oy:lle

HEL 2018-013018 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata kaupunginhallituksen 
(3.2.2020, 89 §) antamin oikeuksin Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle Helsin-
gin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Pirkkolan liikuntapuis-
ton alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 9 049 m²:n suuruisen 
maa-alueen. Alue on osa kiinteistöä 091-403-0001-0142.

Maa-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.6.2020–
31.12.2049 esittelijän esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimusluon-
noksen ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän asian jättämistä pöydälle.
Uudenmaan piirin luontokartoituksen mukaan alueella on ilmennyt 
luontoarvoja, joihin lautakunnan on syytä saada perehtyä rauhassa.

Kannattaja: Jussi Chydenius

Asian pöydällepanosta äänestettiin ennen keskustelun jatkamista (ää-
nestys 1).

Palautusehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän asian palauttamista siten, että monitoimihallille 
etsitään Pirkkolan alueelta toinen ja sijainniltaan parempi rakentamis-
paikka. 

Uudenmaan piirin luontokartoitus on tuonut olennaisia uusia tietoja 
luontoarvoista, jotka eivät ole olleet lautakunnan tiedossa aikaisemmin. 
Halli ei sovi kaavailtuun paikkaan myöskään maisema-
arkkitehtuurisesti, upea metsäinen näkymä uimahallista vaihtuisi pelti-
seinään.

Ulko- ja sisäliikuntaa ei saa laittaa toisiaan vastakkain.

Nykyinen monitoimihallin kaava vaarantaa merkittävästi olemassa ole-
via luontoarvoja. 

"Aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto-,ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merel-
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liseen virkistysvyöhykkeeseen. Virkistys- ja viheralueiden kehittymises-
sä huomioidaan yleiskaavan teemakartalla esitetty metsäverkosto. Läh-
tökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne." (Lähde: Yleiskaa-
van teemakartta)

Kannattaja: Pauliina Saares

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista (äänestys 2).

Vastaehdotus 1:
Pauliina Saares: Lisätään päätösesityksen loppuun:

"Lisäksi lautakunta esittää, että lautakunnalle myöhemmin erikseen 
tuotava päätös Pirkkolan monitoimihallin uusista parkkipaikoista valmis-
tellaan yhteistyössä hankkeen kanssa niin, että Keskuspuiston ekologi-
sen yhteyden turvaamiseksi kyseessä olevien uusien parkkipaikkojen 
tarve selvitetään uudelleen. Lautakunta kehottaa myös, että kyseisten 
parkkipaikkojen vuoksi ei kaadeta Keskuspuiston metsää."

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 2:
Pauliina Saares: Lisätään päätösesityksen loppuun:

"Lisäksi lautakunta edellyttää, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 
käynnistää selvityksen mahdollisuuksista siirtää alueella tarvittavat py-
säköintipaikat pohjoispuolen pysäköintialueelta toisaalle tai korvata ne 
muulla ratkaisulla. Samalla selvitetään Keskuspuiston laajentamista 
nykyisen pysäköintialueen tilalle vahvistamaan Keskuspuiston ekologi-
sia yhteyksiä. Lautakunta toivoo, että selvitys toteutetaan yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Vastaehdotus 3:
Pauliina Saares: Lisätään päätösesityksen loppuun:

"Lautakunta edellyttää, että Pirkkolan monitoimihallin vuoksi tehtävät 
lintujen pesintää häiritsevät rakennustyöt aloitetaan vasta lintujen pe-
simäkauden päätyttyä."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Vastaehdotus 4:
Sami Muttilainen: Huomioiden käyttäjäryhmän ja ympäristön, lautakun-
ta pyytää lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä 
kaupunkiympäristölautakunnalta.
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Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia pannaan pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksen mu-
kaisesti

Jaa-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Johanna 
Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 3
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Pauliina Saares

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 – 3 (0 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Johanna 
Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 3
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Pauliina Saares

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 – 3 (0 tyhjä).

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen 1 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 7
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Nasima 
Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Paulii-
na Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 1
Terhi Peltokorpi

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pauliina Saareksen vas-
taehdotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen 2 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Terhi 
Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 3
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Pauliina Saares

Tyhjä: 2
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Johanna Sydänmaa

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pauliina Saareksen vas-
taehdotuksen äänin 8 - 3 (2 tyhjä).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen 3 mukaan muutettu-
na
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Jaa-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Johanna 
Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 3
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Pauliina Saares

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pauliina Saareksen vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3 (0 tyhjä).

Suoritettujen äänestysten jälkeen lautakunta hyväksyi päätöksen esitte-
lijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Pirkkolan Liikuntahalli Oy Hankesuunnitelma 26.11.2019
2 Hakemuksen liite, Pirkkolan liikuntahalli Hankesuunnitelma
3 Pääpiirustuskooste
4 Pirkkolan Liikuntahalli
5 Kartta_Pirkkolan Liikuntahalli Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020, § 89 oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan vuokraamaan Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle Helsingin 
kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Pirkkolan liikuntapuiston 
alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn 8 900 m²:n suuruisen 
maa-alueen liikuntatoimintaa varten.

Vuokrasopimus solmittaneen seuraavin ehdoin:

1. 

Vuokra-aika alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2049 ilman erillistä irtisa-
nomista.

2. 

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 106 360,80 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vas-
taavaa 5 460,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on lasket-
tu suunnitteilla olevan liikuntahallin 9 100 k-m²:n mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3. 

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käy-
tetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 
53 180,40 euroa (alv. 0 %). 

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

4. 

Maa-alueen vuokrasopimus voidaan solmia edellyttäen, että kaupun-
kiympäristön toimiala jatkaa vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäis-
tä vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 
saakka. 

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä 
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lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuok-
rakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen vuokra-aikaan ja vuokra-
alueen kokoon on tullut tarkennuksia. Vuokra-ajan on tarkoitus alkaa 
1.5.2020, ja vuokra-alueen koko on 9 049 m².

Kaupunkiympäristön toimialan yritystonttitiimin tiimipäällikkö on 
10.3.2020, § 28 jatkanut vuokrakohteena olevan maa-alueen sisäistä 
vuokrasopimusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2049 saak-
ka.

Esitykseen on lisätty liitteitä ja muutoksenhakuohje on korjattu pöydäl-
lepanon aikana (Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Pirkkolan Liikuntahalli Oy Hankesuunnitelma 26.11.2019
2 Hakemuksen liite, Pirkkolan liikuntahalli Hankesuunnitelma
3 Pääpiirustuskooste
4 Pirkkolan Liikuntahalli
5 Kartta_Pirkkolan Liikuntahalli Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Liikuntapalvelut

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.05.2020 § 83

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 208

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 89

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 70

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikun-
tapaikkapäällikkö 05.02.2019 § 5
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§ 92
Teatteri Helsinki yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston päätökseen 17.3.2020, § 6

HEL 2020-002340 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Teatteri Helsinki yhdistys ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kult-
tuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 17.3.2020, § 6: Taide- ja kulttuuriavus-
tukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko 
Kunnas.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lautakunta hyväksyy Teatteri Helsingin avustusha-
kemuksen ja palauttaa sen uudelleen kulttuuri- ja kirjastojaoston käsit-
telyyn. 

Teatteri Helsinki on värittänyt Helsinkiläistä kulttuurikenttää 15 vuoden 
ajan. Avustuksia jaettaessa  jaoston jäsenille on annettu osittain epä-
täsmällisiä  tietoja. Toisin kun annetaan ymmärtää Teatteri Helsingin 
tekijät ovat näyttämötaiteen ammattilaisia.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.3.2020, saate
2 Oikaisuvaatimus 24.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asianomainen Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teatteri Helsinki yhdistys ry vaatii 24.3.2020 toimittamassaan oikaisu-
vaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston tekemää päätöstä 17.3.2020, § 6 ja myöntää yhdis-
tykselle projektiluonteiseen toimintaan tarkoitetun avustuksen vuodelle 
2020. Yhdistykselle ei myönnetty avustusta. 

Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikutta-
vat avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hake-
musten määrä ja laatu sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten 
keskinäinen vertailu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

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

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Teatteri Helsinki yhdistys ry katsoo oikaisuvaatimuksessaan, että yh-
distyksen tulisi vuonna 2020 saada kesäteatteritoimintaansa varten 
avustusta projektiluonteiseen toimintaan perustuen aiempien vuosien 
jatkumoon. Yhdistys perustelee, että toiminta on 10 vuoden aikana va-
kiintunut ja kehittänyt Tervasaaren ympäristöstä kaupunkilaisille vakiin-
tuneen käyntikohteen. Yhdistys katsoo myös tarjonneensa Tervasaa-
ren amfiteatterin fasiliteetteja vuosittain muiden toimijoiden käyttöön. 
Yhdistys vetoaa myös taiteellisesti kunnianhimoiseen ohjelmistoonsa ja 
katsoo olleensa ainoa teatteri, joka on tarjonnut kesällä ammattilaisten 
toteuttamaa laadukasta kesäteatteria kantakaupungissa. Yhdistys pe-
rustelee myös, että se on toiminnallaan tavoittanut maahanmuuttajia, 
vanhuksia ja liikuntarajoitteisia.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoises-
ti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 
toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
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elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille.

Teatteri Helsinki yhdistys ry on hakenut vuoden 2020 toimintaansa 
avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 

Päätösharkinta tehdään aina kunkin hakukerran yhteydessä eikä edel-
lisen vuoden avustustaso ole päätös seuraavan vuoden avustustasosta 
tai avustuksen saamisen jatkamisesta. Vaikka yhdistykselle on aiem-
min myönnetty avustusta projektiluonteiseen toimintaan, vuoden 2020 
arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota yhdistyksen toiminnan ja 
rahoituspohjan kehittymiseen, sen toiminnan taiteelliseen laatuun ja eri-
tyiskohderyhmien tavoittamiseen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta no-
jaa edelleen liikaa kaupungin avustukseen, eikä yhdistys ole pystynyt 
monipuolistamaan rahoituspohjaansa. Päätösharkinnassa verrattiin 
myös toiminnan tasoa vastaaviin muihin kesäteatteritoimintaa tuottaviin 
hakijoihin.

Taide- ja kulttuuriavustukset on porrastettu haettavan summan mukai-
sesti. Pienimmän kokoluokan (enintään 5 000 euroa) avustusta hakijan 
tulee toiminnassaan täyttää vähintään yksi viidestä arviointiperustees-
ta. Suurimman kokoluokan (yli 150 000 euroa) avustusta hakevan tulee 
täyttää kaikki viisi arviointiperustetta, jotta hakija tulee arvioiduksi osa-
na kyseistä avustuskategoriaa. Hakijan tulee myös olla rekisteröitynyt 
toimija, ja avustus myönnetään lähtökohtaisesti seuraavalle vuodelle.

Avustusta voidaan myöntää pysyväisluonteiseen tai projektityyppiseen 
toimintaan.

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

Avustushakemusten käsittely ja myöntämisharkinta perustuvat avustus-
ten arviointiperusteiden soveltamiseen. Kaikkia hakijoita on kohdeltu 
menettelyssä tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on pää-
töstä tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa toimivaltaa ja kulttuuripoliittis-
ta harkintavaltaa asianmukaisesti ja jaoston päättämiin arviointikritee-
reihin perustuen.
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Edellä mainitun perusteella kulttuuri- ja kirjastojaoston 17.3.2020 pää-
töstä koskeva oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa asiaa koskevaa 
päätöstä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.3.2020, saate
2 Oikaisuvaatimus 24.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 17.03.2020 § 6



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 38 (54)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/9
19.05.2020

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

§ 93
Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön 
päätökseen 20.3.2020, § 5

HEL 2020-002339 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
koskien kulttuurin edistämisen päällikön päätöstä 20.3.2020, § 5: Tai-
de- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuurin edistämisen päällikön 3. jako.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko 
Kunnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 310 37003

michaela.stenback(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.4.2020, täydennys
2 Oikaisuvaatimus 2.4.2020, saate
3 Oikaisuvaatimus 2.4.2020
4 Oikaisuvaatimus 2.4.2020, liite, kuvat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** 1.4.2020 toimittamassa oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuurin edistämisen päälli-
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kön 20.3.2020, 5 tekemää päätöstä evätä avustus Menninkäisen met-
sä, kuvia Keskuspuistosta -valokuvanäyttelylle. Oikaisuvaatimuksessa 
todetaan, että päätös on tehty väärin perustein ja että kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan tulisi myöntää hakijalle avustus.

Menninkäisten metsä, kuvia Keskuspuistosta -valokuvanäyttelylle ei 
myönnetty haettua 1 300 euron avustusta ’näyttelykuvien teettämiseen 
kuvapalvelussa’ ja ’flyerin ja esitevihkosen painokuluihin sekä ripustuk-
seen liittyviin kuluihin’. Avustuksen hylkäysperuste oli, ettei taide- ja 
kulttuuriavustuksia myönnetä yksittäisiin näyttelyihin. 

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

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Hakija katsoo, että hylkäävä päätös on ilmeisen väärä ja väärin perus-
tein tehty, koska näyttely ollut yksittäinen vaan kiertää monissa avoi-
missa julkisissa tiloissa ja on teemoiltaan hakijan mukaan tärkeä.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että hankkeeseen käytetään 
merkittävistä enemmän rahaa, kuin mitä avustuksena haettiin. Edelli-
sen perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hylkääväpäätös 
on tehty väärin perustein.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoises-
ti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 
toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille.

Näyttely on suunniteltu esitettäväksi kahdessa vahvistetussa esityspai-
kassa, joten anomuksen hylkäysperusteeksi kirjattu perustelu ei ole oi-
kea. Valmistelun käytäntönä on, että mahdollisesti useampia hylkäys-
perusteita ei kirjata varsinaiseen päätökseen. Nyt käsillä olevan oikai-
suvaatimuksen kohteena olevaa näyttelyhanketta koskevassa hake-
muksessa ei oltu määritelty hankkeelle kohdennettavia tuloja ja meno-
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ja. Myöskään hakijan oma rahoitusuus tai muu rahoitus ei ilmennyt ha-
kemuksesta. Lisäksi julkisten tilojen vastikkeettomasti tai edullisesti 
näyttelynasettajan käyttöön antama tila on myös katsottava hakijalle 
julkiseksi tueksi hankkeelle. Hakemukseen ei ole liitetty mukana ole-
vien taiteilijoiden ansioluetteloja. Edelleen yksityishenkilöiden tai työ-
ryhmien näyttelytoiminnan tukeminen ei ole taide- ja kulttuuriavustusten 
painopiste, eikä liioin aikuisten harrastustoiminnan tukeminen. Lisäksi 
hakemus nojaa liian vahvasti kaupungin tukeen.

Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikutta-
vat avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hake-
musten määrä ja laatu sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten 
keskinäinen vertailu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Edellä mainitun perusteella kulttuurin edistämisen päällikön päätöstä 
koskeva oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa asiaa koskevaa pää-
töstä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 310 37003

michaela.stenback(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.4.2020, täydennys
2 Oikaisuvaatimus 2.4.2020, saate
3 Oikaisuvaatimus 2.4.2020
4 Oikaisuvaatimus 2.4.2020, liite, kuvat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kulttuurin edistäminen 
-palvelu Palvelun päällikkö 20.03.2020 § 5
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§ 94
WordPress-pohjaisten verkkosivupalvelujen suunnittelu-, toteutus- 
ja ylläpitopalveluiden hankinta

HEL 2020-003074 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia toimialan digitalisaa-
tio-ohjelman toteuttamiseen verkkosivustojen WordPress-
julkaisualustan suunnittelu-, toteutus-, ja ylläpitopalveluja Geniem 
Oy:ltä, joka teki Helsingin kaupungin Ohjelmistokehityksen asiantuntija- 
ja ylläpitopalvelujen hankinta (DPS) -järjestelyyn perustuvassa sisäi-
sessä kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Hankinnan laskennallinen arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 500 
000 euroa.

Sitova sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekir-
joitettavalla toimitussopimuksella. Toimitussopimus tehdään toistaisek-
si. Ensimmäisenä toteutetaan nuorten.helsinki-sivusto ja muiden sivus-
tojen toteutuksesta sovitaan erikseen. Tilaaja ei sitoudu mihinkään ti-
lausmääriin.

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

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 26036

tuomas.naakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Hankinnan kohteen kuvaus
3 Toimittajan tehtävä Nuorten.helsinki -toimitusprojektissa
4 Asiantuntijat
5 Referenssit
6 Hintalomake
7 Ratkaisukuvauslomake
8 Toimitussuunnitelmalomake
9 Palvelusopimusluonnos
10 Palvelutasosopimusluonnos
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11 Tietosuoja- ja salassapitoliite
12 Henkilötietojen käsittelykuvaus
13 Dynaamisen hankintajärjestelmän palvelut
14 Avoimen lähhdekoodin lisenssiehdot
15 Tarjous Geniem Oy
16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
18 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
19 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
20 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
21 Avauspöytäkirja
22 Vertailumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta
Liite 22

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde, tausta ja tarkoitus

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

Kaupunginhallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 21.10.2019, § 
689 hyväksyä talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman oh-
jeellisena vuosille 2020 - 2022. Talousarviossa 2020 todetaan, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelma parantaa toi-
mialan palveluiden saavutettavuutta ja asiakaskokemusta. Keskeisiä 
toimenpiteitä ovat verkkosivustojen yhtenäistäminen ja nykyaikaistami-
nen sekä toimialan yhteisen asiakkuusmallin rakentaminen. Parempi 
löydettävyys lisää osaltaan toimialan tulonmuodostusta.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2020 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2020 - 2022 päätöksellään 
27.11.2019, § 340.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toimintasuunnitelman ja tulos-
budjetin käsittelyn yhteydessä 17.12.2019, § 199 kohdentaa 1,7 mil-
joonan euron määrärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaa-
tio-ohjelmalle vuodelle 2020.

Hankintamenettely

Digitaalisten palveluiden suunnittelusta toimialan digitalisaatio-
ohjelman toteuttamiseen järjestettiin puitejärjestelyn H093-19 HEL 
2020-000591 Ohjelmistokehityksen asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen 
hankinta (DPS) mukaisesti sisäinen kilpailutus 292058 HEL 2020-
003074. Tarjouspyyntö lähetettiin 31.3.2020 sähköisesti toimittajapor-
taalin kautta kaikille puitejärjestelyn sopimustoimittajille.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 21.4.2020 klo 12.00. Määräai-
kaan mennessä saapui yhteensä yhdeksän (9) tarjousta tarjoajilta. Tar-
jousten avauspöytäkirja on tämän asian liitteenä 21.

Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu puitejärjestelyyn Ohjelmistokehi-
tyksen asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen hankinta (DPS) ilmoittautumi-
sen yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edulli-
suus. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteen 22 vertailumuis-
tiossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-
jouksen teki Geniem Oy.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Tuomas Naakka, ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 26036

tuomas.naakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
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2 Hankinnan kohteen kuvaus
3 Toimittajan tehtävä Nuorten.helsinki -toimitusprojektissa
4 Asiantuntijat
5 Referenssit
6 Hintalomake
7 Ratkaisukuvauslomake
8 Toimitussuunnitelmalomake
9 Palvelusopimusluonnos
10 Palvelutasosopimusluonnos
11 Tietosuoja- ja salassapitoliite
12 Henkilötietojen käsittelykuvaus
13 Dynaamisen hankintajärjestelmän palvelut
14 Avoimen lähhdekoodin lisenssiehdot
15 Tarjous Geniem Oy
16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
18 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
19 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
20 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
21 Avauspöytäkirja
22 Vertailumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta
Liite 22
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§ 95
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 2.6.2020 peruutta-
minen

HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti esitysehdotuksensa ennen keskustelun alkua, jolloin 
asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 65

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 45

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.11.2019 § 177
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ja 95 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 92 ja 93 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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);
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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-
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
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 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.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 94 §.

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.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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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.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika
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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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Varjokari Sami Muttilainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.05.2020.


