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Kokousaika 08.09.2020 15:45 - 19:53, keskeytetty 17:51 - 18:01

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
poistui 17:51, läsnä: 120 - 131 §, 
esteellinen 132 §

Karhuvaara, Arja (etänä) varapuheenjohtaja
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)
Chydenius, Jussi esteellinen: 132 §
Ebeling, Mika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä) esteellinen: 132 §
Meri, Otto (etänä) esteellinen: 132 §
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi
Saares, Pauliina (etänä) poistui 19:39, poissa: 141 - 144 §
Sydänmaa, Johanna (etänä) esteellinen: 132 §
Toivonen, Niilo (etänä)
Varjokari, Laura
Köngäs, Otto (etänä) varajäsen

saapui 18:01, läsnä: 132 - 144 §
Pajunen, Jenni (etänä) varajäsen

saapui 18:01, poistui 18:36, läsnä: 
132 §

Ruhala, Heidi (etänä) varajäsen
saapui 18:01, poistui 18:36, läsnä: 
132 §

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) hallintojohtaja
poistui 17:51, läsnä: 120 - 131 §, 
esteellinen 132 §

Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
vs. liikuntajohtaja
esteellinen: 132 §
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Männistö, Mari kulttuurijohtaja
esteellinen: 132 ja 135 §

Vatka, Mikko (etänä) nuorisoasiainjohtaja
Ihamäki, Saara aluekirjastopalvelujen johtaja

vs. kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Mustamand, Elias nuorisoneuvoston edustaja
Tirri, Ari (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:07, poistui 17:14, läsnä 
122 §

Simpanen, Johanna (etänä) johtava laskenta-asiantuntija
saapui 17:15, poistui 17:35, läsnä 
123 §

Kunnas, Veikko (etänä) kulttuurin edistämisen päällikkö
saapui 18:01, poistui 18:36, läsnä: 
132 §

Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö
saapui 18:01, poistui 18:36, läsnä: 
132 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
120 - 131 §

Arja Karhuvaara 132 - 144 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
120 - 122 §, 124 - 137 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
123 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
138 §, 140 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
139 §

Petteri Huurre vs. liikuntajohtaja, liikuntapaikka-
päällikkö
141 - 144 §

Pöytäkirjanpitäjä
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Miska Nera hallintoasiantuntija
120 - 144 §
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§ Asia

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

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

122 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023

123 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2021

124 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta asukastalojen 
turvaamisesta Malmilla

125 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi

126 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien fysioterapeuttien 
palkkaamiseksi kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tueksi

127 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matias Pajulan ym. talousarvioaloitteesta kuntoilulaitteiden 
lisäämisestä koulujen pihoille

128 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kuntoiluvälinei-
den sijoittamiseksi Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun varrelle

129 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien uimahallin 
rakentamista Laajasaloon

130 Asia/12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien lähilii-
kuntapaikan rakentamista Puistolan liikuntapuistoon

131 Asia/13 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta tekojääradan 
saamiseksi Vuosaareen vuonna 2021

132 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lii-
kunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021

133 Asia/14 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloitteesta Helsingin kaupungin 
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eroamiseksi Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä

134 Asia/15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
kulttuuritoimialan avustustason nostoa sekä kulttuurin rahoituksen ko-
konaisselvityksen tekemiseksi

135 Asia/16 Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien 
Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua Helsinkiin

136 Asia/17 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pauliina Saareksen ym. talousarvioaloitteesta määrärahan 
osoittamiseksi moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun

137 Asia/18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan

138 Asia/20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta klassisen musiikin 
tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

139 Asia/19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
sinisten valtuustoryhmän aloitteesta lasten ja nuorten turvallisuuden 
takaamiseksi

140 Asia/21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. valtuustoaloitteesta patsaan 
pystyttämiseksi Huuhkajille

141 Asia/22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren toivomusponnesta jääurheilun ja jalkapallon 
harrastamisen toimintaedellytysten selvittämisestä Garden Helsinki -
hankkeen rakennustöiden aikana

142 Asia/23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta selvittää kuinka harjoi-
tusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja laajentaa niin että se vas-
taa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia

143 Asia/24 Nyländska Jaktklubben r.f:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätök-
seen koskien Koivusaaren venesataman maanvuokran vuokravapau-
tusta

144 Asia/25 Nyländska Jaktklubben r.f:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätök-
seen koskien Valkosaaren venesataman vuokrahyvityksiä
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§ 120
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 
Terhi Peltokorpi ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Silja 
Borgarsdóttir Sandelin ja Laura Varjokari.

Käsittely

Lautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkir-
jantarkastajaksi Johanna Sydänmaan sijasta Terhi Peltokorven ja Niilo 
Toivosen sijasta Sami Muttilaisen sekä varatarkastajaksi Otto Meren si-
jasta Laura Varjokarin.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkasta-
jiksi jäsenet Johanna Sydänmaa ja Niilo Toivonen sekä varatarkastajik-
si jäsenet Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Otto Meri.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 121
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

3.9.2020, 49 §
HAM Helsingin taidemuseota koskevan selvityksen valmistuminen ja 
luovutus

3.9.2020, 50 §
Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen hankinta

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

18.8.2020, 18 §
Salassa pidettävä

25.8.2020, 19 §
Boksampo.fi-palvelun ruotsinkielisen version toimitus- ja sisällönkuvai-
lutyön hankinta vuodelle 2020

25.8.2020, 20 §
Roihuvuoren kirjaston siivouspalvelut, päätös hankintamenettelyn kes-
keyttämisestä

28.8.2020, 21 §
Videotekstityspalvelun hankinta Kirjastot.fi-palveluun

Yhteisten palvelujen päällikkö

26.8.2020, 2 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginkirjaston Kirjastoverkon 
yhteisissä palveluissa olevan määräaikaisen henkilön oikeus toteuttaa 
hankintoja viranhaltijan lukuun

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

1.9.2020, 45 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta
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Museonjohtaja

26.8.2020, 5 §
Kaupunginmuseon Ismo Hölttö - Valokuvia 1960-luvun Helsingistä -
näyttelyn valokuvien kehystystyö

Kaupunginorkesteri, intendentti

2.9.2020, 1 §
Kaupunginorkesterin intendentin pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtä-
vänä

2.9.2020, 2 §
Päätös tietopyyntöön

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

24.8.2020, 35 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa Pirkkolan ja Palo-
heinän välisellä hiekkatiellä

24.8.2020, 36 §
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden pui-
tejärjestely, option käyttöönotto 1.6.2020 - 31.5.2021

26.8.2020, 37 §
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien vesi- ja viemäri-
töiden puitejärjestely, option käyttöönotto 1.6.2020 - 31.5.2021

26.8.2020, 38 §
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien ilmanvaihdona-
sennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitejärjestely

3.9.2020, 39 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntapaikkapäällikkö

1.9.2020, 33 §
Toimitilan vuokraus Itäkeskuksen uimahallista Marja Hällströmille

Liikuntapalvelupäällikkö

2.9.2020, 18 §
Starttiavustusten 2020 jakaminen yhdistyksille

Ulkoilupalvelupäällikkö
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25.8.2020, 48 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Meriveneilijät 
ry:lle

26.8.2020, 49 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Suomen Moottorive-
neklubi ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

24.8.2020, 29 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus vuo-
delle 2020

26.8.2020, 30 §
Nuorten toimintaryhmän Ubuntu Film Club projektiavustushakemus 
2020

26.8.2020, 31 §
Mahdin Nuoret ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2020

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 122
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 
2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 perusteluteksti
2 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja 
vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituk-
sen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet (liite 2). 

Esittelijän perustelut
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Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.8.2020 vuoden 2021 ta-
lousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2021–2023 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä päätettiin, 
että lauta- ja johtokuntien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 
23.9.2020 mennessä.

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan vuoden 2021 talousarviota laa-
dittavan poikkeuksellisen epävarmuuden aikana. Arviot koronakriisin 
kustannuksista ja tulomenetyksistä ovat suuntaa antavia. Lisäksi tode-
taan, että talouteen liittyvät negatiiviset riskit ovat merkittävät ja näky-
mä tulevaan on hämärä. Korona -viruksen aiheuttamalla terveydellisel-
lä, taloudellisella ja sosiaalisella kriisillä saattaa olla ennakoimattomia 
vaikutuksia kaupungistumiskehitykseen, mikä voimistaa tulevien vuo-
sien taloudellisia uhkakuvia.

Talousarvion laatimisohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvio-
ehdotuksien tulee perustua kaupunkistrategian taloustavoitteisiin.

Laatimisohjeessa käyttömenojen kaupunkitasoinen kokonaisraami on 
johdettu strategian laskukaavalla, joka ottaa huomioon väestökasvun ja 
kustannustason muutoksen sekä 0,5 prosentin tuottavuustavoitteen. 
Vuoden 2021 lähtökohtana on hyväksyttyä vuoden 2020 talousarviota 
matalampi taso. Koronapandemian torjumiseksi tehdyt liikkumisrajoi-
tukset ovat merkittävästi hidastaneet vuoden 2020 väestönkasvua sekä 
laskeneet peruspalvelujen hintaindeksi talousarvion laatimisvaihetta 
merkittävästi matalammalle tasolle. Vuoden 2021 menokasvuprosentin 
pohjana on siksi 1,67 prosenttia vuoden 2020 hyväksyttyä talousarviota 
matalampi taso.

Kaupunginhallitus ei ole ehdotuksessaan antanut toimialakohtaisia 
raameja. Kaupunkistrategiassa hyväksytyllä laskukaavalla toimintame-
nojen kasvuprosentti on 2,54 prosenttia. Kun tästä vähennetään vuo-
den 2020 aikana tehty sopeutus, käyttötalouden menot voivat kasvaa 
vuonna 2021 0,86 prosenttia verrattuna vuodelle 2020 hyväksyttyyn ta-
lousarvioon. Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarvioehdotuksen 
toimintamenojen raami on 4 221,8 miljoonaa euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää talousarvioehdotuksessaan 
0,86 prosentin katemuutosta eli 1 663 000 euroa verrattuna vuoden 
2020 hyväksyttyyn talousarvioon.
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Tämän lisäksi toimiala esittää ns. teknisinä talousarviolisäyksinä kau-
punginmuseolle ja taidemuseolle alueellisiin vastuutehtäviin kohdennet-
tujen valtionosuuksien osalta 281 000 euroa sekä luotsi-toiminnan kus-
tannuksiin 200 000 euroa ja 150 000 euroa nuorten työllistymiseen 
kohdennettavaksi Kesäseteli-toiminnon rahoittamiseksi.

Alueelliset vastuumuseotehtävät tulivat Helsingin kaupunginmuseolle ja 
HAM Helsingin taidemuseolle uusina tehtävinä vuodelle 2020 ja niihin 
saadaan valtiolta kohdennettu valtionosuus. Koska päätökset uusista 
tehtävistä tulivat talousarvion käsittelyn jälkeen, näihin menoihin myön-
nettiin vuodelle 2020 ylitysoikeus.

Luotsi-toiminta on pitkään sosiaali- ja terveystoimialan ja nuorisopalve-
lujen yhteistyönä tehty kohdennetun nuorisotyön moniammatillinen 
työmuoto. Toimialat ovat sopineet, että työyhteisöjen näkökulmasta on 
selkeämpää, että kaikki työntekijät siirtyvät nuorisopalveluihin.

Kesäseteli on peruskoulunsa päättäville nuorille tarjottava mahdollisuus 
kesätyöhön. Kesäseteliin on ollut määrärahavaraus sekä nuorisopalve-
luissa että kaupunginkanslian elinkeino-osastolla. Kaupunginkanslia ja 
elinkeino-osasto ovat sopineet, että on selkeämpää, että koko varaus 
on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Toimialan katemuutos, huomioiden tekniset määrärahamuutokset, ver-
rattuna vuoden 2020 talousarviossa määriteltyyn tasoon on 1,2 %, yh-
teensä 2 294 000 euroa.

Strategia ja sitovat tavoitteet

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja 
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan 
tärkein väline on kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa talous-
arvioehdotusta sekä muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpi-
teitä. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä 
toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkist-
rategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiaa toteutetaan talous-
arvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toiminta-
suunnitelmien kautta. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perus-
tua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja ta-
loudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomioita siihen, että ta-
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voitteet ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan 
toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa annetuilla määrära-
hoilla ja tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tulee olla selkeää.

Päätavoitteet vuodelle 2021

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan kenttä on kärsinyt koronapandemian 
aiheuttamasta poikkeustilasta erittäin paljon. Toimialan toiminnoissa 
kävijämäärät ovat laskeneet, tuotantoja ja tilaisuuksia on peruttu ja tulot 
ovat vähentyneet. Monet kumppanit ovat toiminnallisissa ja taloudelli-
sissa vaikeuksissa. Vuoden 2021 päätavoitteena on toiminnan volyy-
min palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle. Kulttuurilla, liikunnalla, 
nuorisotyöllä ja kirjastoilla on suuri merkitys siinä, miten palautetaan 
ihmisten luottamus kaupunkielämään

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden projektit

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen (koko kau-
pungin yhteinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite, Kuvan 
vetovastuulla) 

Ikääntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen (koko kaupun-
gin yhteinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite, Kuvan ve-
tovastuulla) 

Palvelustrategia – mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoitte-
lee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mit-
kä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle (jatkuu vuodelta 
2020)

Määrärahat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää vuoden 2021 talousarvion tu-
loiksi 35 623 000 euroa ja menoiksi 231 936 000 euroa. Sitova toimin-
takate on −196 314 000 euroa. Tulot verrattuna talousarvioon 2020 
ovat kasvaneet 1 000 000 euroa (2,9 %) ja menot vastaavasti 3 294 
000 euroa (1,4 %). Tämä talousarvioesitys pienentää toimintakatetta 2 
294 000 euroa (1,2%) vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2020 tulosbudjettiin lisättiin Helsinki Biennaaliin kohdistuvia tu-
loja ja menoja 1 000 000 euroa. Tällä ei ollut katevaikutusta verrattuna 
talousarvion katteeseen. Koronatilanteesta johtuen Biennaali siirrettiin 
toteutettavaksi vuoteen 2021. Vuoden 2021 tulot esitetään samalle ta-
solle kuin vuoden 2020 tulosbudjetin tulot. Toimiala on tarkastellut hin-
nastorakennettaan ja tulomuodostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on li-
sätä tulorahoitusta, mutta koronatilanteen haastavuudesta johtuen 
vuoden 2021 tulotavoite on asetettu vuoden 2020 tasolle.
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Käyttömenoissa määrärahalisäykset tulosbudjettiin 2020 nähden on 
kohdistettu sopimuksiin perustuviin henkilöstömenoihin 1 182 000 eu-
roa, kustannustason muutoksiin sekä tilavuokriin 1 112 000 euroa.

Määrärahamuutokset sisältävät myös vastuumuseotehtäviin kohden-
nettuja valtionosuuksia 281 000 euroa, luotsitoiminnan 200 000 euroa 
sekä kesäseteli-toiminnon rahoituksen 150 000 euroa.

Indeksien, uusien tilojen vuokrien ja teknisten siirtojen lisäksi ehdotus 
sisältää kaksi strategista kohdennusta: liikuntapalvelujen kunnossapi-
tomäärärahat ja lastenkirjallisuuden aineistohankinnat.

Liikuntapalvelujen kunnossapitomäärärahoja kasvatetaan 500 000 eu-
roa korjausvelan vähentämiseksi ja liikuntapalvelujen kunnossapito-
määrärahojen nostamiseksi lähemmäksi kaupunkiympäristön toimialan 
keskimääräistä kunnossapitomäärärahojen osuutta suhteessa neliöihin. 
Tällä hetkellä liikuntapalvelujen kunnossapitomäärärahat (euroa/neliö) 
ovat noin puolet kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitomäärära-
hoista, mikä synnyttää toiminnallisia riskejä ja kasvattaa korjausvelkaa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on nostaa kunnossapito-
määrärahoja vuosittain.

Lastenkirjallisuuden kysyntä kirjastoissa on kasvanut lähes kymmenen 
prosenttia lähivuosina, mikä tarkoittaa, että nykyiset aineistomäärät ei-
vät riitä vastaamaan kysyntään. Tämä synnyttää pitkiä varausjonoja 
erityisesti suosituimpiin lastenkirjoihin. Lasten lukemisella ja lapsille lu-
kemisella on merkittäviä, tieteellisesti todistettuja hyvinvointivaikutuk-
sia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää siksi, että lastenkirjallisuu-
den aineistohankintoja kasvatetaan 250 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kokeiltu vuosina 2018-20 kolmi-
vuotista, yhteistä kehittämisavustuksista. Määräaikainen hankekausi 
päättyy, jolloin varausta vuodelle 2021 ei enää tehdä. Tästä johtuen 
kulttuurin avustussumma on ehdotuksessa 900 000 euroa pienempi 
kuin vuonna 2020. Vaikka varaus on kulttuurin avustuksissa, avustuk-
sien kohdentamisesta on päätetty kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen 
ja nuorisopalvelujen yhteistyönä.

Tämän lisäksi palvelujen ostot sekä aineiden ja tarvikkeiden määrära-
hat on budjetoitu 3,5 prosenttia vuoden 2020 tulosbudjettia alemmalle 
tasolle.

Toimialan laitosavustukset on käsitelty erillisellä esityksellä kaupungin-
hallitukselle

Investoinnit
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Talousarviossa 2021 investointeihin esitetään 7179 000 euroa. Ehdo-
tus on 2,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2020 talousarvion 
osana hyväksytyssä taloussuunnitelmassa. Ehdotetulla tasolla pysty-
tään varmistamaan terveelliset ja turvalliset tilat ja palvelut, pitämään 
taidehankinnat ja liikuntavarusteiden hankinnat kestävällä tasolla, jat-
kamaan tuottavuutta parantavaa digitalisaatio-ohjelmaa, huolehtimaan 
uusien tilojen varustamisesta sekä korjaamaan huonokuntoiset tai ha-
jonneet varusteet ja kalusteet.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talous-
arvioesityksen kokouksessaan 28.8.2020.

Liite 1 sisältää:
Talousarvion perusteluteksti
Kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yh-
teensä
Käyttötalousosan TA-kohdan 41001 määrärahat
Käyttötalousosan TA-kohdan 41002 Kulttuurin laitosavustukset ja TA-
kohdan 41003 Liikunnan laitosavustukset
Toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä 
toimialan yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä
Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2021–2030.
Määrä- ja taloustavoitteet

Liite 2 sisältää:
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2021–2022 laatimisohjeet

Esityslistan oheismateriaalina on talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman 2021–2030 alustavat dokumentit (oheismateriaali 1-3). Ra-
kentamisohjelmaa, vuokra- ja osakehankintaehdotuksia sekä liikunta-
paikkarakentamisen ohjelmaa koskevat lausunnot tulevat 22.9.2020 
esityslistalle erillisinä lausuntoasioina.  

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 perusteluteksti
2 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimisohjeet
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Oheismateriaali

1 TAE 2021-30_Talonrakennushankkeet
2 TAE 2021-30 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset
3 TAE 2021-30 Liikunta-alueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 123
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 
2021

HEL 2020-009165 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toimialan hinnoitteluperiaatteis-
ta liitteen mukaisesti ja päätti samalla:

 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, 
hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 
2021 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään vuoden 2021 aikana teh-
tävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, 
vuokriin ja korvauksiin sekä lisäämään tai poistamaan hinnastosta 
yksittäisen hinnan.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestä-
mien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiinty-
misten hinnoista.

 valtuuttaa kaupunginmuseon museokaupan ja HAM-kaupan myyn-
tihenkilöstön päättämään museokauppatuotteiden hinnoista.

 valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden pal-
veluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakas-
ryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksis-
ta.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt, liikuntapalvelukokonaisuuden kump-
panuusyksikön päällikön, Savoy-teatterin johtajan ja kaupunginmu-
seon museokaupan, HAM-kaupan myyntihenkilöstön, kulttuuritalo-
jen johtajat ja Tiivistämön toiminnanjohtajan soveltamaan hinnas-
tossa määrättyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoi-
tuksenmukaiseen kohtuullistamiseen (esimerkiksi kampanjat, tapah-
tumat) tai dynaamiseen hinnoitteluun, joka lisää palveluiden käyttö-
astetta. Tällä päätöksellä kumotaan aiempi asiasta tehty päätös 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.6.2020, § 105. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava laskenta-asiantuntija Johanna 
Simpanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
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Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 87754
johanna.simpanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2021
2 Ltk liikuntaviraston ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuok-

raehdot ja periaatteet 22012015 4 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin 
säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, 
hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta 
toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suo-
rittamisesta.

Tässä päätöksessä lautakunta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät päättävät vuoden 2021 hinnoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista.

Vuoden 2020 periaatteisiin verrattuna esitetään seuraavat muutokset:

 Lautakunta valtuuttaa toimialajohtajan päivittämään hinnastokoko-
naisuutta tarvittaessa.  

 Lisätty palveluiden päälliköille oikeus sekä lisätä että poistaa hin-
nastosta yksittäinen hinta.

 Lisätty toimialajohtajalle oikeus päättää jatkossa palvelukokonai-
suuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennukseen oikeutetuista 
asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstö-
etuuksista.

 Tällä päätöksellä kumotaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
päätös 16.6.2020, § 105. Jatkossa kulttuuritalojen johtajilla on oi-
keus hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen toistai-
seksi.

 Hinnoittelurakenteisiin on lisätty käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on 
merkittävä hinnoittelurakenne esim. tilavuokrissa, joissa vuokra 
määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Käyttötarkoitusta on sovel-
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lettu hinnoittelurakenteena jo aiemmin, mutta se on jäänyt puuttu-
maan hinnoittelurakenneluettelosta.

 Lisätty määrittely toimialan oman toiminnan sisäisistä veloituksista.
 Lisätty linjaus henkilöstöetuuksista.
 Lisätty toimialan yhteisiin alennusryhmiin lotat ja sotaveteraanit, in-

validit ja vammaiset avustajan kanssa, tiedotusvälineiden edustajat 
(pressikortilla), sekä kaupunginvaltuuston, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan, jaostojen (kulttuuri- ja kirjasto, liikunta, nuoriso) 
jäsenet ja varajäsenet. Nämä asiakasryhmät olivat jo aiemmin 
useamman palvelukokonaisuuden omissa alennusryhmissä, minkä 
vuoksi ne on tarkoituksenmukaista nostaa yhteisiin alennusryhmiin.

 Lisätty hinnoitteluprosessin eteneminen toimialalla (vuosikello), toi-
mialan hinnoittelun perusperiaatteet.

 Asiakaskäyntien kohtaan on lisätty alennuksiin ja maksuttomuuteen 
oikeutetut ryhmät.

 Muutettu maksullisten sisäänpääsymaksujen hinnoittelua seuraa-
vasti: Liikuntapalvelukokonaisuuden sisäänpääsymaksuissa on tä-
hän saakka ollut kolme hintakategoriaa: perushinta ja kaksi alen-
nuskategoriaa Lapset ja Muut. Lasten pääsylippujen subventiopro-
sentti tällä hetkellä on välillä 55–57 % ja asiakasryhmän Muut välillä 
40–45 %.

 Toimintaympäristötarkasteluun perustuen alennusryhmät Lapset ja 
Muut yhdistetään siten, että lasten hinta nostetaan Muut-ryhmän ta-
solle. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lasten uimahallilipun hinta 
nousee 2,50 eurosta 3 euroon aikuisten lipun hinnan ollessa 5,50 
euroa. Lasten ja nuorten sekä Muut-ryhmän alennetun hinnan sub-
ventioprosentti on jatkossa noin 50 % uimahallien, maauimaloiden 
ja kuntosalien pääsymaksuissa kuitenkin niin, että hintaa voidaan 
pyöristää tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin käytäntö on yhtenäi-
nen konserniyhtiö Urheiluhallit Oy:n ja muiden kaupunkien liikunta-
palveluiden kanssa. Urheiluhallin uimahallien subventio on sama, 
kuntosalimaksuissa ei siellä alennusryhmiä sovelleta. Toimialan 
muissa maksullisissa palveluissa noudatetaan yleisesti samaa käy-
täntöä.

 Lisätty ulkotekojääratojen maksuttomuus. Liikuntapalveluiden ulko-
tekojääradat ovat jatkossa maksuttomat kaikille asiakasryhmille. 
Maksuttomuudella halutaan kannustaa ihmisiä ulkona liikkumiseen 
sekä mahdollistetaan kaikkien liikkuminen varallisuustasosta riip-
pumatta. Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa erityisesti las-
ten ja nuorten ulkona liikkumista halutaan näin tukea. Myös muissa 
kaupungeissa ulkotekojääradat ovat maksuttomat.

 Laskettu ja lisätty tietoja nykyisistä subventio-osuuksista. Tarkoitus 
on lisätä subventio-osuuksien läpinäkyvyyttä.
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 Tilavarauksissa lisätty venepaikkahinnoittelun uudet periaatteet. 
Venepaikkajärjestelmän uudistuessa venepaikkojen hinnoittelura-
kennetta on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Uusi hinnoittelurakenne 
on asiakasystävällisempi ja se vähentää työntekijöiden manuaalisen 
työn määrää olennaisesti.

 Tuotemyynnissä lisätty, että siinä tuotekategoriassa ei sovelleta 
alennusryhmiä. 

Tehtyjen hinnoitteluperiaatemuutosten taloudellisten vaikutusten arvioi-
daan olevan noin +115 000 euroa (venepaikat +145 000 euroa, si-
säänpääsyjen Lapset ja Muut -hintaryhmien yhdistäminen +55 000 eu-
roa ja tekojääratojen maksuttomuus −85 000 euroa) edellyttäen, että 
koronan aiheuttama tilanne palautuu vuonna 2021 normaaliksi. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2021
2 Ltk liikuntaviraston ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuok-

raehdot ja periaatteet 22012015 4 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 124
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta asukastalo-
jen turvaamisesta Malmilla

HEL 2020-003264 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää asukastaloja merkittävinä, kai-
kille avoimina kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina. Asukastaloilla lisä-
tään erityisesti alueellista hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistään 
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Malmin toimintakeskuksen toiminnassa 
korostuu erityisesti ikäihmisten sekä työttömien työikäisten hyvinvoinnin 
edistäminen.

Malmin toimintakeskus toimii Kirkonkyläntie 2:ssa. Tila on vuokrattu 
sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön. Mahdollinen tilojen myynti ja 
omistajan vaihtuminen ei vaadi välittömiä toimenpiteitä, koska vuokra-
sopimusta ei ole irtisanottu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että toimintakeskuk-
selle etsitään hyvien liikenneyhteyksien läheltä toiminnan järjestämisen 
kannalta soveltuvat tilat, mikäli vuokrasopimusta nykyisessä tilassa ei 
voida jatkaa.

Malmin toimintakeskus kuluu sosiaali- ja terveystoimialan vastuulle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei ole ottanut mahdollisia aloitteesta 
johtuvia toimenpiteitä huomioon omassa talousarvioehdotuksessaan.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen viidentenä 
asiana.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, asukastalojen turvaaminen Malmilla, Laaksonen 
Heimo
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen 
ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Malmin asukasta-
lojen turvaamista. Aloitteessa esitetään, että kaupunki turvaa Malmilla 
nyt myynnissä olevan tai vastaavan kaltaiset asukastalotilat jatkossa-
kin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talousarvion laatimisohjei-
den mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteis-
ta annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, asukastalojen turvaaminen Malmilla, Laaksonen 
Heimo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 125
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi

HEL 2020-003271 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta kannattaa positiivisen erityiskohte-
lun määrärahaa oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi. Lautakunta 
toteaa, että toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotukseen on sisälly-
tetty vuotta 2020 vastaava määräraha positiivisen erityiskohtelun toi-
menpiteiden toteuttamiseen. Vuoden 2021 ehdotukseen ei sisälly koro-
tusta vuoden 2020 tasoon.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rooli oppimisessa on tukea lasten ja 
nuorten kouluviihtyvyyttä, monialaista oppimista, osallisuuden tunnetta 
ja itsetuntoa yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kans-
sa.  

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat 
vuonna 2020 kaupunginhallituksen lisämäärärahalla kokeilun omien 
palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla.  

Nuorisopalveluille osoitettiin vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa 
400 000 euron rahoitus niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joil-
la on suuri palvelutarve. Rahoituksella perustettiin 10 nuoriso-ohjaajan 
ja kaksi etsivän nuorisotyön pysyvää vakanssia. Nuorisopalvelut sovel-
taa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan myöntei-
sen erityiskohtelun mallia. Malli on kehitetty yhdessä kaupunginkans-
lian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa vuoden 2020 aikana. 
Lisäksi vuoden 2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen 
nuorisotyön toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun 
mallin mukaan. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin 250 000 euroa 
kirjastopalvelukokonaisuudelle myönteisen erityiskohtelun kokeiluun. 
Lisämäärärahalla vahvistettiin kokeilualueiden lastenkirjastopalveluja 
kolmella lastenkirjastotyöntekijällä. Lisäksi maahanmuuttajavaltaisilla 
alueilla parannetaan digiopastuksen edellytyksiä. Kirjaston perustyönä 
tehtävä myönteisen erityiskohtelun työ kattaa oppimista ja koulunkäyn-
tiä tukevaa toimintaa kuten Lukukoiratoimintaa ja Läksyhelp-tukea kou-
lulaisten läksyjen tekoon yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa. 
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Läksyhelpit on suunnattu pääsääntöisesti peruskoululaisille. Asukaspa-
lautteen perusteella niitä kaipaisivat myös toisen asteen koulutuksessa 
eli lukiossa ja ammattikoulussa opiskelevat sekä laajemmin osa maa-
hanmuuttajataustaisista koululaisista ja opiskelijoista. 

Kaupunginhallituksen erillismäärärahalla toteutettujen toimenpiteiden 
lisäksi kouluviihtyvyyttä ja oppimisen tukea edistetään toimialalla moni-
puolisesti. Osa tästä toiminnasta toteutuu hankerahalla. Esimerkiksi 
nuorisopalvelun myönteisen erityiskohtelun malliin kuuluvat muun 
muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten oppimisen ja osallisuuden 
tukeminen koulutyössä Buddyschool -menetelmällä osana Maahan-
muuttajanuorten Helsinki -hanketta. Tällä hetkellä Buddyschool -
toiminnassa on 2003 vertaisohjaajaa ja vertaisopetusta saanut 4 600 
oppilasta yhteensä 100 eri ryhmässä ja 39 helsinkiläisessä peruskou-
lussa. Hanketta on saanut vuosille 2015–2020 rahoituksen Helsingin 
kaupungilta ja Me-säätiöltä.  

Nuorisopalvelut tuottavat neljän vakanssin avulla Joustavaa perusope-
tusta (JOPO) yhdessä perusopetuksen kanssa neljässä helsinkiläises-
sä peruskoulussa (Vuosaari, Haaga, Herttoniemi, Käpylä). Opetus on 
räätälöity tukemaan oppimis- ja kouluvaikeuksista kärsiviä ja estämään 
koulupudokkuutta vuosiluokilla 7–9.  

Nuorisopalvelun alueelliset yksiköt vastaavat nuorten kohdennettuihin 
tarpeisiin ryhmä- ja yksilötyön avulla. Etsivän nuorisotyön yksikkö tekee 
myös koulujen kanssa yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisyssä.  

Vuonna 2020 kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-aika 
toimialan yhteinen talousarviotavoite on ollut vahvistaa koko kaupunkia 
oppimisympäristönä. Nykyisellään koulujen välillä on eroja kaupungin 
kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden käytössä ja saavutettavuudessa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kehitetään hallintamallia ja sähköis-
tä ohjausjärjestelmää, jotta koulut löytävät helposti ja yhdenvertaisesti 
käyttöönsä kaupungin kulttuurin- ja vapaa-ajan palveluita museo-
opastuksista henkilökohtaisiin liikuntavalmentajiin ja liikuntakokeiluihin 
ja vaikuttamisen areenoihin. Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymi-
sen hillitseminen on asetettu kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi 
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021. Kaupungin strategista ta-
voitetta tukee muun muassa Mukana-ohjelma, jolla pyritään systeemi-
seen ja kokonaisvaltaiseen toimintaan lasten ja nuorten syrjäytymisen, 
ylisukupolvisen syrjäytymisen periytymisen ja alueellisen eriytymisen 
vähenemiseen Helsingissä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on pa-
nostettu Mukana-ohjelman 12–15-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä eh-
käiseviin toimenpiteisiin. Mukana-ohjelman osana toimialalla kytkettiin 
Kannelmäki-Malminkartanon alueen harrastusmahdollisuuksien lisää-
minen osaksi ohjelmakokonaisuutta. Harrastusmahdollisuuksia pyritään 
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tarjoamaan koulujen yhteydessä ja parantamaan näin myös kouluviih-
tyvyyttä. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien sekä pd-
rahan lisääminen, Korkkula Vesa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa valtuutettu Vesa Korkkulan ja yhdentoista muun valtuutetun 
allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin 
tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on 
liitteenä. Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokun-
tien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanai-
kaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien sekä pd-
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rahan lisääminen, Korkkula Vesa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 126
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien fysioterapeut-
tien palkkaamiseksi kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tueksi

HEL 2020-003290 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteessa esitettyä eril-
listä pilottihanketta fysioterapeuttien palkkaamiseksi. Lautakunta nä-
kee, että liikkumisohjelmassa sovitut toimenpiteet vastaavat aloitteessa 
tunnistettuun tarpeeseen tehokkaasti.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten 
hyvinvointia edistetään moniammatillisesti. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
miala keskittyy toiminnassaan ennalta ehkäisevään työhön yhteistyös-
sä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kanssa. Kaupungissa on käynnissä liikkumisohjelma, jonka ta-
voitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan 
vähemmän. Ohjelma kattaa yhteensä 57 toimenpidettä, joiden toteu-
tuksesta vastaavat toimialat yhdessä. Päämääränä on, että liikkuminen 
Helsingissä on helppo ja houkutteleva arjen valinta. Lasten ja nuorten 
osalta tavoitteena on, että riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuor-
ten arkea ja oppimista.

Yksi keskeinen lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittari on pe-
rusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä Move!-mittaus, joka antaa 
tietoa 5.- ja 8.-luokkalaisten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn ti-
lasta. Move! -mittauksiin liittyvä poikkihallinnollinen kehitystyö käynnis-
tyi tänä vuonna. Kehitystyön tavoitteena on luoda kaupunkitasoinen 
malli vähän liikkuvien lasten ja nuorten kohtaamiseen, liikkumiseen 
kannustamiseen sekä harrastustoiminnan aloittamiseen. Koska Move!-
mittaukset tavoittavat 5.- ja 8.-luokkalaisista valtaosan, tarjoaa se poik-
keuksellisen mahdollisuuden vaikuttaa lasten ja nuorten fyysiseen toi-
mintakykyyn yksilökohtaiset tarpeet ja toiveet tunnistaen. Move!-
prosessia kehitetään perusopetuksen, oppilashuollon, liikunta- ja nuori-
sopalveluiden, kouluterveydenhuollon sekä liikkumisohjelman ja syrjäy-
tymistä ehkäisevän Mukana-ohjelman kanssa. Syksyllä 2020 kaikkiin 
Helsingin kouluihin ja kouluterveydenhuoltoon toimitetaan tukimateriaa-
lit Move!-mittausten kehittämiseksi, osallistutaan suurten kaupunkien 
yhteiseen, valtionrahoittamaan Move!-kehittämishankkeeseen ja käyn-
nistetään koululaisille ja heidän huoltajilleen suunnattu Anna arjen lii-
kuttaa -kampanja. 
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Kaupungin liikuntapalvelut käynnistivät vuonna 2017 KouluPT-
toiminnan pilotoinnin, jonka kohderyhmänä ovat ne nuoret, jotka tarvit-
sevat erityistä tukea liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimin-
nan tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen sekä lii-
kunnallisen pääoman vahvistaminen. KouluPT-ohjaus toteutetaan kah-
den liikunnanohjaajan antamalla yksilöllisellä, pari- ja pienryhmä opas-
tuksella. Ohjautuminen toimintaan tapahtuu opettajan, oppilashuollon 
tai kouluterveydenhuollon toimesta tai nuoren vanhempien toiveesta. 
Toiminnassa keskitytään yksilölliseen matalankynnyksen neuvontaan, 
jonka myötä vahvistetaan liikunnallista elämäntapaa ja lisätään oppi-
laan hyvinvointia. Toiminnan kesto on noin 3–6 kk ja tapaamiset järjes-
tetään pääsääntöisesti 1 krt/vko. Tapaamiset toteutetaan koulupäivän 
aikana tai sen jälkeen kaupungin liikuntatiloissa, koululla tai lähiympä-
ristössä. KouluPT-toimintaan on osallistunut 130 nuorta ja osallistuneis-
ta yli 85 % on sitoutunut toimintaan ja suorittanut jakson loppuun asti. 
Lyhyen aikavälin tuloksena nähdään toimintaan osallistuneiden nuorten 
rohkeuden lisääntyminen sekä aktivoituminen liikunnanharrastamisen 
suhteen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä opettajien ja terveydenhoi-
tajien kanssa 16 koulussa ympäri Helsinkiä ja tavoitteena on laajentaa 
toimintaa syksyn aikana kahdeksaan uuteen kouluun. Keväällä 2020 
toimintaa pilotoitiin alakoulussa. Toiminta rahoitetaan tällä hetkellä 
aluehallintoviraston määräaikaisella avustuksella, mutta toiminnan va-
kiinnuttamiselle on selvästi tarvetta. Talousarvioesitykseen ei ole pys-
tytty varaamaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lisämäärärahaa PT-
toiminnan jatkolle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, fysioterapeutin virkoja kouluihin opiskeluterveyden ja 
liikunnan tueksi, Karhuvaara Arja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntalta lau-
suntoa valtuutettu Arja Karhuvaaran ja kolmen muun valtuutetun teke-
mään talousarvioaloitteeseen, jossa esitetään, että kaupunki varaa 
vuoden 2021 budjettiin rahaa pilottikokeiluun, jossa palkataan fysiote-
rapeutteja kolmen tai useimman ala-asteen suurpiiriin alueen kouluille 
opetuksen ja opiskeluterveydenhoidon tueksi. Hanke toteutettaisiin yh-
teistyössä ammattikorkeakoulujen ja Yliopiston kanssa. Talousarvion 
laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talous-
arvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdo-
tusten kanssa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, fysioterapeutin virkoja kouluihin opiskeluterveyden ja 
liikunnan tueksi, Karhuvaara Arja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 127
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matias Pajulan ym. talousarvioaloitteesta kuntoilulaittei-
den lisäämisestä koulujen pihoille

HEL 2020-003285 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee aloitteen kannatettavana. 
Toimialan talousarvioehdotukseen ei sisälly erillistä määrärahaa koulu-
jen pihojen kunnostamiseen, koska koulujen pihojen investoinnit eivät 
kuulu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulle. Kaupunkiympäristön 
toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ovat yhdessä käynnistä-
neet lähiliikuntapaikkojen kartoituksen tavoitteenaan saada lähiliikunta-
paikkojen verkko mahdollisimman kattavaksi ja kaupunkilaisia hyvin 
palvelevaksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kaupunkiympäris-
tön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteissuunnittelulla 
voidaan luoda lähiliikuntapaikkojen verkko, joka palvelee myös koulu-
jen ja oppilaitosten tarpeita.

Koulujen pihoja hallinnoi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja toimia-
la määrittelee koulupihojen investointitarpeet.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien liikuntapaikkoihin koh-
distetut investointimäärärahat eivät tahdo riittää nykyisten liikuntapaik-
kojen perusparantamiseen, eikä ylläpitomäärärahat riitä nykyisten paik-
kojen ylläpitoon. Kulttuurin ja vapaa-ajan talousarviossa ei ole varattu 
erillismäärärahaa yläkoulujen ja lukioiden pihoille sijoitettavia ulkokun-
toilulaitteita varten.

Peruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen 
asteen opiskelijoista noin viidennes. 

Hyvinvoinnin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisemisen näkökul-
masta keskeistä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liik-
kumista pyritään lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toi-
mintakulttuuria kouluissa ja oppilaitoksissa.

On tärkeää, että nuorille tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia liik-
kumiseen myös koulu- ja opiskelupäivien aikana. Helsingin kaupungis-
sa lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan monipuolisesti Hel-
singin kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, § 
790) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.
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Liikkumisen edistämisessä on keskeistä lisätä liikkumista myös kouluja 
opiskelupäivien aikana.

Koulupihojen kehittäminen aktiivisen koulupäivän ja toiminnallisuuden 
lisäämiseksi on yksi keskeinen osa liikkumisohjelman koululaisia kos-
kevia tavoitteita. Vuonna 2019 kunnostettavaksi valittiin kymmenen pe-
ruskoulun koulupihaa, jotka kunnostetaan liikunnallisuuteen kannusta-
vaksi elokuuhun 2020 mennessä. Kyseisten koulujen oppilaat ovat 
osallistuneet pihojen suunnitteluun. Kunnostettavista koulupihoista Hii-
denkiven peruskoulun pihalle sijoitetaan myös ulkokuntoilulaitteita. 

Koulupihojen tila on selvitetty syksyllä 2019 rehtoreille suunnatulla ky-
selyllä. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2016. 

Seuraavien kunnostettavien koulupihojen valinnassa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Suunnittelussa otetaan huo-
mioon myös ulkokuntoilulaitteiden sijoittamisen mahdollisuus.

Esimerkiksi lukioista Mäkelänrinteen lukion pihaan rakennetaan ulko-
kuntosali. Rakennettava Urhea-kampus on osa toimivaa kaupunkikult-
tuuria, jossa julkista tilaa käytetään tehokkaasti ja kuntalaisten tarpeet 
laajasti huomioiden.

Lukioiden pihat ovat monin paikoin pieniä ja kuntoilulaitteiden sijoitta-
minen niihin ei ole mahdollista. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus 
opiskelupäivän aikana poistua oppilaitoksen alueelta, joten opiskelijat 
voivat hyödyntää oppilaitoksen lähistön lähiliikuntapaikkoja. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, lisää kuntoilulaitteita koulujen pihoille, Pajula Matias

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle Matias Pajulan ja viiden muun valtuu-
tetun talousarvioaloitteesta, jossa esitetään, että kuntoilulaitteita lisä-
tään koulujen pihoille. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talousar-
vion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä ta-
lousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvio-
ehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, lisää kuntoilulaitteita koulujen pihoille, Pajula Matias

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 128
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kuntoiluväli-
neiden sijoittamiseksi Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun 
varrelle

HEL 2020-002453 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ehdotusta kannatettava. Toi-
mialan talousarvioehdotukseen ei sisälly aloitteen mukaista määrära-
haa, koska Katajanokan Laivastopuiston kuntorata sijaitsee kaupun-
kiympäristön hallinnoimalla alueella. Kaupunkiympäristön toimiala vas-
taa puistojen investointien ohjelmoinnista ja määrittelee puistojen in-
vestointitarpeet.  

Investointimäärärahat, jotka kohdistuvat liikuntapaikkoihin, eivät tahdo 
riittää nykyisten liikuntapaikkojen perusparantamiseen, eikä ylläpito-
määrärahat riitä nykyisten paikkojen ylläpitoon.

Ulkoilun merkitys liikuntana korostuu erityisesti aikuisikäisillä. Suoma-
laisten eniten käyttämä liikuntapaikka on lähiulkoilureitti ja -polku. 

Liikuntapalveluilla on ylläpitovastuullaan yli 150 ulkokuntoilupistettä 
ympäri Helsinkiä ja niissä on yli 1 050 kuntolaitetta. 

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin suunnattujen investointimääräraho-
jen rajallisuus on johtanut siihen, että viimeisen kolmen vuoden aikana 
investointimäärärahoista lähes kaikki määrärahat on suunnattu perus-
parannushankkeisiin eikä määrärahaa ole juurikaan riittänyt uusien lii-
kuntapaikkojen rakentamiseen.

Liikuntapalveluiden syksyllä 2019 teettämän kuntoilupisteiden laitteiden 
kuntotarkastuksen mukaan 4 % (40 kpl) laitteista tulisi uusia välittömäs-
ti, kustannusarvio uusimiselle on 140 000 euroa. Kolmekymmentä pro-
senttia laitteista sisälsi huomionarvoisia keskisuuria riskejä, ja ne tulee 
uusia kolmen vuoden sisällä, kustannusarvio tälle on 350 000 euroa. 
Laitteiden hankintoihin on vuositasolla pystytty varaamaan keskimäärin 
80 000 euroa, joka on johtanut siihen, että yli kolmannes laitteista on 
tullut käyttöikänsä päähän ja ne tulisi uusia seuraavan kolmen vuoden 
aikana. 
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Ulkokuntoilulaitteiden kunnossapitoon tulisi varata vuositasolla noin 
150 euroa/laite (150 000 euroa). Nykyiset määrärahat eivät riitä tähän. 
Laitteista yli kolmannes tulee uusia seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kuntoiluvälineitä Katajanokan Laivastopuiston ulkoi-
lupolun varrelle, Muurinen Seija

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle Seija Muurisen ja yhden muun valtuu-
tetun talousarvioaloitteesta, jossa esitetään, että kaupunki sijoittaisi 
kuntoiluvälineitä Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun varrelle. 
Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talousarvion laatimisohjeiden 
mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista 
annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kuntoiluvälineitä Katajanokan Laivastopuiston ulkoi-
lupolun varrelle, Muurinen Seija

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 129
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien uima-
hallin rakentamista Laajasaloon

HEL 2020-003303 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata erillisen määrärahan va-
raamista Laajasaloon rakennettavan uimahallin selvitystyötä varte. 
Toimialan talousarvioehdotukseen ei ole varattu aloitteen mukaista 
määrärahaa. 

Uinti ja muu vesiliikunta ovat erittäin suosittuja harrastuksia Helsingissä 
ja allaspinta-alalle kaupungissa on lisätarvetta. Aloitteessa esitetään 
määrärahan varaamista vuoden 2021 talousarvioon Laajasaloon tule-
van raideliikenteen varrelle rakennettavan uimahallin selvitystyötä var-
ten. Uimahalliverkoston täydentämistä on kuitenkin tarkoitus tarkastella 
osana laajempaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkoselvi-
tystyötä yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa vuonna 2021.

Helsinkiin on suunniteltu uutta keskikokoista uimahallia Jätkäsaaren 
Bunkkeriin. Hallin rakentamien on viivästynyt kiinteistökauppaan koh-
distuvien valitusten vuoksi. Tämän hetkisen arvion mukaan Bunkkerin 
uimahallin rakentaminen voisi alkaa vuoden 2021 aikana, jolloin halli 
valmistuisi vuonna 2023.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 uimahallia. Uimahallikanta on ikäänty-
mässä. Viimeisimpänä uutena hallina on valmistunut Mäkelänrinteen 
uintikeskus vuonna 1999. Vuosaaren urheilutalon laajennus lisäsi vesi-
pinta-alaa vuonna 2011. Perusparannustöitä tehty viimeksi Mäkelänrin-
teen uintikeskuksessa 2018 ja Töölön uimahallissa. Perusparannustar-
peessa 2020-luvulla ovat mm. Yrjönkadun ja Itäkeskuksen uimahallit. 
Urheiluhallit ovat valmistelemassa sekä Mäkelänrinteen uintikeskuksen 
että Malmin uimahallin laajennusta. Lisäksi Kontulan ja Siltamäen ui-
mahallit vaativat tulevina vuosina toimenpiteitä.

Bunkkerin uimahallin ja muiden uimahallien laajennus-/ perusparannus-
tarpeiden toteutuminen lisää tulevina vuosina merkittävästi sekä inves-
tointi- että käyttömäärärahojen tarvetta. Uuden uimahallin rakentami-
sen kustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, uimahalli Laajasaloon, Pajunen Jenni

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen ja yhdeksän 
muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta, jossa esite-
tään Helsingin kaupungin talousarvioon vuodelle 2021 lisättäväksi 
määräraha selvitykselle uimahallin rakentamiseksi Laajasaloon tulevan 
raideliikenteen varrelle. Samalla kaupungin investointiohjelmassa pyy-
detään varautumaan hankkeen toteuttamiseen. Talousarvioaloite ko-
konaisuudessaan on liitteenä. Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti 
lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat 
lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, uimahalli Laajasaloon, Pajunen Jenni

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 130
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
lähiliikuntapaikan rakentamista Puistolan liikuntapuistoon

HEL 2020-003312 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että lähiliikuntapaikka Puisto-
lan liikuntapuistoon on kannatettava hanke. Lähiliikuntapaikka täyden-
tää hyvin koillisen suurpiirin liikuntapaikkatarjontaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta on antanut asiasta 22.5.2018, § 109 lausunnon, jossa 
todetaan lähiliikuntapaikan toteuttamisen lisäävän merkittävästi mata-
lan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja täten tukevan 
Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Lähiliikuntapaikan arvioitu rakentamiskustannus on 250 000 euroa. 

Lähiliikuntapuiston rakentaminen käynnistyy kaupunkiympäristön toi-
mialan arvion mukaan syksyllä 2020 ja valmistuu kesäksi 2021.

Lähiliikuntapaikan rakentaminen ei lisää merkittävästi liikuntapalvelui-
den käyttömenoja. Aloitteen mukainen ehdotus voidaan toteuttaa anne-
tun talousarvioraamin sisällä.

Puistolan liikuntapuistossa käyntikertoja vuonna 2018 oli 63 970 kappa-
letta ja 54 550 kappaletta vuonna 2019. Lähiliikuntapaikan rakentami-
sen myötä käyntimäärien arvioidaan nousevan noin 95 000 käyntiin 
vuodessa. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Puistolan liikuntapuiston lähiliikuntapaikka, Laakso-
nen Heimo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle Heimo Laaksosen ja kahdeksan muun 
valtuutetun talousarvioaloitteesta lähiliikuntapaikan rakentamiseksi 
Puistolan liikuntapuistoon. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Ta-
lousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsitel-
tävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talou-
sarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Puistolan liikuntapuiston lähiliikuntapaikka, Laakso-
nen Heimo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 131
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta tekojääradan 
saamiseksi Vuosaareen vuonna 2021

HEL 2020-002458 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä mahdollisena Vuosaaren pie-
nen tekojääradan rakentamisen aikaistamista vuodelle 2021.

Aloitteessa esitetään Vuosaareen rakentamisohjelmassa olevan vuo-
delle 2025 suunnitellun tekojääradan aikaistamista alkamaan jo vuonna 
2021. Aloitetta perustellaan viime vuosien epävarmoilla luonnonjääolo-
suhteilla sekä sillä, ettei 40 000 asukkaan Vuosaaressa ole vielä yh-
tään tekojäärataa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisen talousarvoraami 
vuodelle 2021 on supistunut koronapandemian vuoksi huomattavasti 
keväällä 2020 tehdystä tarpeiden kartoituksesta ja aiemmasta talous-
suunnitelmaehdotuksesta. Tämänhetkisessä talousarvioraamiesityk-
sessä ensi vuodelle on varattu määrärahoja vain 7,5 miljoonaa euroa, 
kun tarve oli arvioitu aiemmin noin 10 miljoonaksi euroksi. Vuosaaren 
tekojääradan rakentamisen aikaistaminen vuodelle 2021 ei siten ole 
mahdollista.

Talousarvioehdotuksessa Vuosaaren pienen tekojääradan rakentami-
seen on vuodelle 2025 varattu 700 000 euroa. Vertailun vuoksi tänä 
vuonna valmistuneen Lauttasaaren pienen tekojääradan rakentaminen 
maksoi noin 750 000 euroa. Vastaavasti Vuosaaren tekojääradan ra-
kentaminen lisäisi vuosittaisia käyttömenoja 70 000 euroa. 

Vuosaaren tekojääradan rakentaminen ja siihen liittyvä kesäkäyttö li-
säisivät liikuntapuiston käyntikertoja noin 40 000 kappaletta. Tekojää-
radan rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia paitsi liikunnan lisää-
misen suhteen myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harras-
tusmahdollisuuksia lisäävänä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia 
edistävänä toimenpiteenä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
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petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, tekojäärata Vuosaareen vuonna 2021, Jalovaara 
Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa valtuutettu Ville Jalovaaran ja viiden muun valtuutetun alle-
kirjoittamasta talousarvioaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Vuo-
saareen vuonna 2021. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talous-
arvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä 
talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousar-
vioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, tekojäärata Vuosaareen vuonna 2021, Jalovaara 
Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 132
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021

HEL 2020-006653 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmistelta-
vaksi.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä viidennen esityksen 
kokouksen 13:ntena asiana. Kokouksen puheenjohtajana toimi tästä 
asiasta lähtien Arja Karhuvaara.

Esteelliset: Nasima Razmyar, Heimo Laaksonen, Jussi Chydenius, Jo-
hanna Sydänmaa, Otto Meri, Kirsti Laine-Hendolin, Mari Männistö ja 
Petteri Huurre.

Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavana olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko 
Kunnas ja yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti ehdotustaan koskien kulttuurin laitosavustuksia siten, 
että Helsingin teatterisäätiö sr:n vuokra-avustusta nostetaan 15 000 eu-
roa eli haetun summan tasolle. Korjattu vuokra-avustus on 2 905 000 
euroa. Muutoksen perusteluna on, että esitystä on korjattu myös liikun-
tajaoston esityksestä siten, että vuokriin, lainoihin sekä korkoihin ja ly-
hennyksiin esitetyt summat ovat täysimääräisinä.

Muutetut summat:
Helsingin teatterisäätiö sr:n vuokra-avustus: 2 905 000 euroa
Helsingin teatterisäätiö sr:n koko avustus: 13 723 000 euroa
Kulttuurin laitosavustukset kokonaisuudessaan: 22 902 000 euroa

Esittelijän muutettua ehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttä-
misen vuoksi.

Palautusehdotus:
Terhi Peltokorpi: Palautetaan esitys uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että siinä huomioidaan tarkemmin koronaepidemian vaikutukset toimin-
taan.

Kannattaja: Pauliina Saares
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti yksimielisesti asian uudel-
leen valmisteltavaksi Terhi Peltokorven ehdotuksesta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liikun-
nan ja kulttuurin laitosavustuksia vuoden 2021 Helsingin kaupungin ta-
lousarvioon seuraavasti (summat euroa):

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset TA 2020 Haettu 2021 TAE 2021
Helsinki Stadion Oy, josta 438 000 345 000 338 000
- toiminta-avustus 398 000 305 000 298 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 191 000 2 227 000 1 302 000
- korot ja lyhennykset 964 000 1 069 000 1 069 000
- vuokra-avustus 227 000 233 000 233 000
- toiminta-avustus - 925 000 0
Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy

617 000 1 100 000 605 000

Stadion-säätiö sr, josta 6 853 000 8 828 983 5 628 983
- korot ja lyhennykset 4 274 000 5 168 983 5 168 983
- toiminta-avustus 2 121 000 3 200 000 0
- vuokra-avustus 458 000 460 000 460 000
Urhea-säätiö sr * (81 000) 200 000 150 000
Urheiluhallit Oy 4 082 000 4 955 000 4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 388 000 2 840 000 2 340 000
Muut laitosavustukset 335 000 795 000 249 000
Kaikki yhteensä 15 904 000   14 612 983
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*) sisältyi TA2020 Muut laitosavustukset summaan 

Urhea-säätiö sr:n laitosavustusta korotetaan olympiavalmennuskeskus 
Helsingin toiminnan alkamisen vuoksi ja säätiö siirretään talousarvioon 
merkityksi laitokseksi. Muutos huomioidaan Muut laitosavustukset-
luokassa.

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset TA 2020 Haettu 2021 TAE 2021
Helsingin teatterisäätiö sr 13 868 000 13 948 000 13 708 000
- laina-avustus 5 360 000 5 200 000 5 200 000
- toiminta-avustus 5 618 000 5 843 000 5 618 000
- vuokra-avustus 2 890 000 2 905 000 2 890 000
Korkeasaaren eläintarhan 
säätiö sr

4 580 000 5 000 000 4 580 000

Suomen kansallisooppera ja -
baletti sr

3 694 000 3 694 000 3 694 000

UMO-säätiö 816 000 820 000 816 000
Muut laitosavustukset (Suo-
men Urheilumuseosäätiö sr)

89 000 90 000 89 000

Kulttuurin laitosavustukset 23 047 000 23 552 000 22 887 000

Helsingin teatterisäätiö sr:n avustusta esitetään laskettavaksi 160 000 
eurolla laina-avustuksen pienenemisen takia.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksen saajien edellytetään Helsingin 
kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toi-
mittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toiminta-
suunnitelman sekä siihen liittyvä talousarvion.

Esittelijän perustelut

Liikunnan laitosavustukset

Liikunnan laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yh-
teensä 14 612 983 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 
9.6.2020, § 15 siirtää Urhea-säätiö sr:n talousarvioon eriteltyjen laitos-
ten joukkoon. Tästä syystä liikunnan muiden laitosavustusten määrära-
ha esitetään 81 000 euroa edellistä vuotta pienemmäksi. Urhea-säätiö 
sr:lle myönnettiin 81 000 euroa liikunnan laitosavustusta vuonna 2020. 
Muiden laitosavustusten piirissä olevista avustusta vuodelle 2021 ovat 
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hakeneet Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry (uimahal-
lin yleisövuoro- ja seuratoiminta), Nuorisojääkenttä Oy, Suomalaisen 
Yhteiskoulun Oy (uimahallin yleisövuoro- ja seuratoiminta), Tapanilan 
Urheilutalosäätiö sr ja Helsingin Mailapelikeskus Oy. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksissaan 
10.12.2019, § 19 ja 16.12.2019, § 23 myöntää liikunnan laitosavustuk-
sia vuodelle 2020 valtuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion mu-
kaisesti yhteensä 15 904 000 euroa. Vuoden 2021 liikunnan laitosavus-
tusten haku päättyi 24.4.2020.

Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran liikuntajaoston kokoukses-
sa 9.6.2020, § 15, jolloin jaosto teki avustushakemuksista esityksen 
lautakunnalle kaupungin talousarviosuunnitelmaehdotuksen raamin 
mukaisesti. 

Tässä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle valmistellussa esityksessä 
laitosavustuksia jaetaan yhteensä 14 612 983 euroa eli 838 983 euroa 
enemmän kuin talousarviosuunnitelmaehdotuksen 13 774 000 euroa.

Muutoksena liikuntajaoston esitykseen Jääkenttäsäätiön korkoihin ja 
lyhennyksiin osoitetaan 105 000 euroa ja vuokra-avustukseen 30 000 
euroa lisää, jolloin Jääkenttäsäätiön avustus on yhteensä 1 302 000 
euroa (1 167 000 euroa/liikuntajaosto 9.6.). 

Stadion-säätiön korkoihin ja lyhennyksiin osoitetaan 894 983 euroa ja 
vuokra-avustukseen 2 000 euroa lisää, jolloin Stadion-säätiön avustus 
on yhteensä 5 168 983 euroa (4 274 000 euroa/liikuntajaosto 9.6.). 
Stadion säätiön toiminta-avustukseen ei osoiteta avustusta (193 000 
euroa/liikuntajaosto 9.6.).

Jääkenttäsäätiön ja Stadion-säätiön osalta korkoihin ja lyhennyksiin 
sekä vuokraan osoitettu avustus on yhtä suuri kuin laitosten hakema 
avustus.

Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen syksyllä 2020. Kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen pohjalta avustushakemuksista tehdään valtuusto-
päätös. Lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen laitosavustuksista te-
kee liikuntajaosto 8.12.2020 kokouksessaan. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti. 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
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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. 
Liikunnan avustukset ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan 
kaupungin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kulttuurin laitosavustukset

Kulttuurin laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yh-
teensä 22 887 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti ko-
kouksessaan 10.12.2019, § 30, Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 
2020 myöntää kulttuurin laitosavustuksia vuodelle 2020 valtuuston 
27.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaisesti yhteensä 23 047 000 
euroa. 

Vuoden 2021 kulttuurin laitosavustusten haku päättyi perjantaina 
24.4.2020 klo 16.00. Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran kult-
tuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa tiistaina 26.5.2020, § 13 jolloin 
jaosto teki avustushakemuksista esityksen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle esitettäväksi vuoden 2021 Helsingin kaupungin ta-
lousarvioon. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen syksyn 2020 ai-
kana. Kaupunginhallituksen ehdotuksen pohjalta avustushakemuksista 
tehdään valtuustopäätös. Lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen, ha-
kemuksista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjas-
tojaosto joulukuun 2020 kokouksessaan. Hakemusten käsittelyprosessi 
toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien 
päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaisesti. 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
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harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

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. Esitys kulttuurin laito-
savustuksista vuodelle 2021 on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 26.05.2020 § 13
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§ 133
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloitteesta Helsingin kaupun-
gin eroamiseksi Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä

HEL 2020-003268 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Helsingin jäsenyys Uu-
denmaan virkistysalueyhdistyksessä on syytä säilyttää. 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys tuottaa luonnon virkistyskäytön ja ul-
koilun palveluita ja olosuhteita jäsenkuntiensa ohjaamana kuntalaisille. 
Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa ja edistää kuntalaisten mah-
dollisuuksia ulkoilla, liikkua ja virkistyä luonnossa. Yhdistyksessä pää-
täntävaltaa käyttävät sen jäsenkunnat. Virkistysalueyhdistyksen rooli 
ulkoilun palveluiden ja olosuhteiden tarjoajana sijoittuu kuntien (alueet 
pääasiassa lähiulkoiluun) ja valtion (alueet pääosin sidoksissa luon-
nonsuojelutarkoituksiin) väliin. Virkistysalueyhdistyksen rooli nousee 
erityisesti esiin ajateltaessa ylikunnallisesti palvelevia virkistysalueita, 
joiden käyttäjät tulevat muualtakin kuin pääasiallisesti alueen sijainti-
kunnasta. Yhdistyksen jäseniä ovat lähes kaikki Uudenmaan maakun-
nan kunnat.

Virkistysalueyhdistyksellä on reilut 40 virkistysaluetta, joiden maapinta-
alasta se omistaa 83 %, yhteensä vajaat 1 300 hehtaaria (ha). Lisäksi 
yhdistyksellä on yli 1 300 ha omaa vesialuetta ja yhdistys on omistaja-
na yli 4 200 ha suuruisissa yhteisissä vesialueissa. Virkistysalueyhdis-
tyksen suosituimmilla viidellä virkistysalueella palvellaan vuosittain n. 
260 000 – 280 000 kävijää (Kopparnäs-Störsvik, Porkkalanniemi, Pala-
koski, Sarvikallio, Varlaxudden). Lopuilla 35 alueella vierailee lisäksi 
useita kymmeniä tuhansia lisää.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys selvitti kesällä 2020 alueidensa kävi-
jöiden kotikuntia (otos n= yli 500). Tulosten mukaan helsinkiläisten kä-
vijöiden osuus keskeisimmillä ja suosituimmilla oli noin 30–40 %. Kyse-
ly toteutettiin kesälomakaudella, jolloin ihmiset lähtevät tyypillisesti 
muihin maakuntiin ja mökeilleen, kun taas lähiseutujen ulkoilukäyttö 
painottuu enemmän arkipäiviin ja arkiviikonloppuihin. Koko vuoden kä-
vijöissä helsinkiläisten osuuden voi siis olettaa olevan tätä korkeam-
mat. Kattavammalla otannalla tehtyjen Metsähallituksen kävijätutkimus-
ten mukaan Nuuksion kansallispuiston kävijöistä noin 40 % on helsinki-
läisiä, Sipoonkorven kansallispuiston kävijöistä noin 35 % sekä reilusti 
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kauempana sijaitsevan veneilykohteen Tammisaaren kansallispuiston 
kävijöistä helsinkiläisiä on noin 26 %. Virkistysalueyhdistyksen viestin-
täkanavien käyttöä seurataan käyttäjädatan perusteella, ja viestintäka-
navien käytöstä keskimäärin 55–65 % sijoittuu Helsinkiin. On perustel-
tua olettaa, että viestintäkanavien käyttö muuttuu alueiden käytöksi 
suunnilleen samassa suhteessa. 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys palvelee Itä-Helsingin edustalla ole-
valla hyvin suositulla Pikku Leikosaarella, joka on lähellä suuria vene-
satamia ja melontaetäisyydellä mantereesta. Sen kävijöistä helsinkiläi-
siä on arviolta yli 90 %. Läheisestä välittömästi Kallahdenniemen itä-
puolella sijaitsevasta Kalliosaaresta odotetaan vuosina 2020–2021 to-
teutettavien kehittämistoimien myötä tulevan suosittu paikallinen koh-
de, kun sijainti suuren asutuskeskittymän läheisyydessä mahdollistaa 
sinne pääsyn helposti esim. vuokrakajakilla, -kanootilla, soutuveneellä 
tai jopa sup-laudalla. 

Luonnon virkistyskäyttö eri muodossa lisääntyy vuosi vuodelta, ja luon-
toon liittyvät arvot ovat kansalaisille yhä tärkeämpiä. Kevään 2020 
poikkeusolojen aikaan luonnossa liikkumisen suosio entisestään. Alan 
asiantuntijat arvioivat, että merkittävä osa poikkeusolojen suuresta ky-
synnästä jää pysyväksi ilmiöksi, koska kansalaiset ovat löytäneet entis-
tä paremmin Uudenmaan mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Ul-
koiluun liittyvien tuotteiden ja välineiden myynti on kasvanut alkuvuon-
na kymmeniä, jopa satoja prosentteja. Tästä voi päätellä, että ulkoilun 
pariin on tänä vuonna löytänyt paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole 
aiemmin juurikaan liikkuneet luonnossa. Toimijoilla on varsin selkeä 
näkemys siitä, että poikkeusajat ovat laittaneet ihmisten ajankäytön ja 
kulutustottumukset kerralla uusiksi.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä on myös yhä suurempi rooli 
pääkaupunkiseudun Viherkehän alueen luonnon virkistyskäyttöön liitty-
vässä yhteistyössä, sen koordinoinnissa ja yhteisessä viestinnässä. 
Luonnossa liikkumisen lisääntyvä kysyntä luo tarvetta tälle, jotta kävijät 
jakautuisivat muillekin kuin kaikkein suosituimmille alueille. Yhdistyksel-
lä on kuntien yhteisenä toimijana mandaatti ja luonteva asema toimin-
nan kehittämisessä. Yhteistyötä kehitetään eteenpäin yhteistyössä alu-
een kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa. 

Virkistysalueyhdistyksen rooli toimijana on myös erityisen tärkeä Suo-
menlahden etappisatamaverkostossa, mikä on tärkeä asia suurelle 
osalle useista kymmenistä tuhansista helsinkiläisistä veneilijöistä. Me-
rialueella virkistysalueyhdistyksellä on monia palveluita, joita käyttäjät 
arvostavat.
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Virkistysalueyhdistyksen talous perustuu jäsenkuntien maksamiin pal-
velu- ja investointimaksuihin. Palvelumaksulla katetaan operatiivinen 
toiminta, eli alueiden ja niiden palvelujen tarjoaminen kuntalaisille. In-
vestointimaksulla katetaan alueiden hankkimisesta ja niiden perusinf-
ran rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Yhdistys ei kerää erik-
seen jäsenmaksua, vaan toiminta on yhdistysmuotoista hallinnollisista 
syistä. 

Helsingin osuus vastaa noin 40 % virkistysalueyhdistykselle tulevista 
kuntamaksutuloista. Kuntamaksut määräytyvät yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti suhteessa kunnan asukaslukuun. Maksut ovat vuonna 2020 
palvelumaksu 0,5 euroa/asukas ja investointimaksu 0,14 euroa/asukas. 
Yhteensä Helsingin osuus v. 2020 on 414 747 euroa. Tästä noin 324 
000 euroa menee operatiiviseen toimintaan ja noin 91 000 euroa 
maanhankintaan. Kuntien maksut ovat pysyneet ennallaan yli kahdek-
san vuotta, vaikka yhdistyksen toimintaa ja sen hallinnoimia alueita on 
kehitetty merkittävästi. 

Luonnon virkistyskäyttö on ilmiö, joka ei ole riippuvainen kuntarajoista. 
Tästä johtuen virkistysalueyhdistyksen toimintamalli on oikeudenmu-
kainen tapa tuottaa tähän liittyviä palveluita ja olosuhteita siten, että 
niiden kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti käyttäjien kotikun-
nille.

Virkistysalueyhdistyksen oma pääoma v. 2019 tilinpäätöksessä on noin 
11,7 miljoonaa euroa, joista alueiden tasearvo on noin 11,4 miljoonaa 
euroa (reaaliarvon voidaan katsoa olevan käytännössä moninkertai-
nen). Oma pääoma/asukas on noin 7,30 euroa ja toimintakulut/asukas 
on n. 0,51 euroa. Helsinki on asukaslukunsa perusteella suurin yhdis-
tyksen omistajakunta. Eroamalla yhdistyksestä Helsinki käytännössä 
jättäisi useiden miljoonien eurojen arvoisen osuutensa muille jäsen-
kunnille. Eroava jäsen ei saa erotessaan mitään hyvitystä yhdistykses-
tä. Helsinki on yhdistyksen perustajajäsen ja ollut jäsenenä yli 30 vuot-
ta.

Huomattavaa lisäksi on, että yhden tai useamman suuren jäsenkunnan 
eroaminen yhdistyksestä aiheuttaisi toiminnan pohjan rapautumisen, 
kun yhteisvastuun ja yhdessä tekemisen idea ei enää toteutuisi. Min-
kään kunnan asukkaita ei voi erikseen sulkea pois alueiden käyttäjistä. 
Pidemmällä aikavälillä toiminnan pohjan rapautuminen aiheuttaisi hyvin 
todennäköisesti yhdistyksen alueiden siirtymistä yksityiseen omistuk-
seen, jolloin niiden julkinen virkistyskäyttö lakkaisi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee vahvat perusteet Helsingin 
kaupungin jäsenyydelle Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä. 

Käsittely
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Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi:

Koronakriisin Helsingin kaupungin taloudelle asettaman haasteen seu-
rauksena kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kuitenkin katsoo, että Hel-
singin kaupungin on syytä erota Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä 
kahden vuoden määräajaksi.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otto Meren vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Arja Kar-
huvaara, Otto Köngäs, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Pauliina 
Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 2
Heimo Laaksonen, Otto Meri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Otto Meren vas-
taehdotuksen äänin 11-2.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsingin kaupungin erottava Uudenmaan virkistysa-
lueyhdistyksestä, Meri Otto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle Otto Meren ja kahden muun valtuute-
tun talousarvioaloitteesta, jossa esitetään, että kaupunki eroaa Uu-
denmaan virkistysalueyhdistyksestä. Aloite kokonaisuudessaan on liit-
teenä. Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien 
on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikai-
sesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsingin kaupungin erottava Uudenmaan virkistysa-
lueyhdistyksestä, Meri Otto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 134
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
kulttuuritoimialan avustustason nostoa sekä kulttuurin rahoituksen 
kokonaisselvityksen tekemiseksi

HEL 2020-003304 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
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kulttuuritoimialan avustustason nosto ja kokonaissel-
vityksen luominen, Honkasalo Veronika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää taiteen ja kulttuurin rahoituksen 
kehittämistä tärkeänä tavoitteena. Lautakunta näkee, että avustustaso 
tulee arvioida osana koko toimialan kehittämistarpeita. Lautakunta ei 
kannata taiteen kentän rahoitusselvityksen tekemistä ehdotetulla taval-
la. Lautakunta pitää hyvänä ja tarpeellisena yhteistyön tiivistämistä eri 
rahoitusmuotojen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi

Toimialan talousarvioehdotukseen tulee sisältymään uusi avustusmää-
räraha kulttuurin ja taiteen alan vanhustyön hankkeisiin. Määräraha 
osoitetaan Helsingin käyttöön tulevista valtionperintörahoista, jotka tä-
hän mennessä on suunnattu vain sosiaali- ja terveystoimialalle. Lisära-
ha vapauttaa osaltaan taide- ja kulttuuriavustuksia muuhun taiteen tu-
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kemiseen ja vahvistaa Helsingin kulttuurista vanhustyötä. Määräraha 
on ensimmäisenä vuonna suuruudeltaan 300 000 euroa.

Vuoden 2020 taide- ja kulttuuriavustuksia kohdennettiin koronapande-
mian ylimääräisenä pika-avustuksena 98 toimijalla 177 500 eurolla ja 
monien suurempien avustusten käyttötarkoitusta on muutettu matalalla 
kynnyksellä ja avustusten käyttöaikaa on jatkettu vuodelle 2021. Lisäk-
si kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt hyväksyä enintään 3 
miljoonan euron suuruisen määrärahan kohdennettavaksi taide- ja kult-
tuuritoimijoille koronapandemiasta palautumiseen. Määrärahaa saa 
käyttää vuosina 2020–2021. Rahoitus toteutetaan talousarvion ylityk-
senä ja se heikentää toimialan kuluvan vuoden katetta.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä taiteen kentän rahoituksen 
kokonaisselvitystä tarkoituksenmukaisena Helsingin kaupungin resurs-
sien käyttönä. Sen sijaan tietoon perustuvan päätöksenteon jatkuva 
kehittäminen on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteiden mukaista 
ja sitä edistetään eri tavoin.

Taide ja kulttuuri on hyvä nähdä osana laajempaa ja laajasti toisiinsa 
vaikuttavaa ekosysteemiä ja  Helsingillä on luovien alojen kansallisena 
keskuksena erityisasema. Helsingissä asuu ja työskentelee arviolta 
noin 40 prosenttia kaikista taideammateista toimivista Suomessa. Hel-
singissä sijaitsevat merkittävät kansalliset kulttuuri- ja taide-instituutiot, 
oppilaitokset ja korkeakoulut, jotka tarvitsevat tuekseen elävää, moni-
muotoista taiteen ja kulttuurin toimijakenttää ja yleisöjä. Luovat alat 
työllistävät myös arviolta 30–40 000 ihmistä pääkaupunkiseudulla ja 
luovat alat tuottavat myös muita kerrannaisvaikutuksia ja tulovirtoja.

Taiteen ja kulttuurin julkisen rahoituksen rakenteisiin ja tasoon vaikut-
tavat myös monet kaupungin toimista riippumattomat tekijät, kuten esit-
tävien taiteiden valtionosuusuusjärjestelmän uudistaminen, korona-
pandemiasta johtuva yksityisten säätiöiden osinkotuloihin perustuvien 
avustuksiin käytettävien tuottojen väheneminen sekä valtion keskeise-
nä rahoituslähteenä olevan veikkausvoittovarojen tuoton väheneminen. 
Myös yleisö koskevat rajoitukset ja kysynnän merkittävät muutokset 
vaikuttavat kokonaiskuvaan.

Lisäksi eri kaupungit määrittelevät ja tuottavat kulttuuria monilla eri ta-
voilla ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen ei ole yksiselitteistä tai yh-
teismitallista. Pelkkien julkisten kustannusten vertailu ilman esimerkiksi 
vaikutusten arviointia voi myös tuottaa kapean kokonaiskuvan.

Kuntien kulttuuritoiminnan tiedon kehittäminen edellyttää riittävää re-
sursointia sekä tiedon systematisointia ja digitalisointia. Keskeisten 
toimijoiden kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, Cuporen (kulttuuripoli-
tiikan tutkimuskeskus), Kuntaliiton, Tilastokeskuksen ja Taiteen edis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 50 (90)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/15
08.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

tämiskeskuksen tuottama tieto on saatava tehokkaammin palvelemaan 
kuntia, valtiota kuin alueellisia toimijoita. Mainitut toimijat ovat jo teh-
neet yhteistyötä ja suunnitelleet tietopohjan kehittämistä. Kuntaliitolla ja 
Cuporella on ollut yhteisiä tiedonkeruuhankkeita jo aiemmin, ja Taiteen 
edistämiskeskus on kehittämässä aluetietoperustaa. 

Kuntaliitto on tehnyt kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden vertailutie-
donkeruuta yli 10 vuoden ajan sekä kulttuurin indikaattorityötä yhteis-
työssä Cuporen ja kuntien kulttuurijohtajien verkoston kanssa (suurim-
mat 24 kaupunkia). Kunnat ovat käyttäneet vertailutietoja mm. toimin-
nan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kansallisesti tiedot 24 suurim-
man kaupungin kulttuurikustannuksista ja toiminnasta ovat tarjonneet 
tietoa kulttuuriin kohdistetuista satsauksista ja painopisteistä kunnissa. 
Cupore on analysoinut vertailutietoja ja vastannut tulosraporttien kirjoit-
tamisesta. Tämä vertailutyö on kuvatussa muodossa päättynyt ja se on 
korvaamassa uusimuotoinen yhteistyö työnimeltään kulttuurin tietope-
rustahanke.

Helsinki on mukana kulttuurin tietoperustahankkeessa, jota suunnitel-
laan Kuntaliiton ja Cuporen ohella yhteistyössä kulttuurijohtajien ver-
koston kanssa. Kuntaliiton koordinoimassa hankesuunnitelmassa voi-
daan hyödyntää jo tehtyä tiedonkeruuta niin, että kustannus- ja toimin-
tatietojen ohella kerätään kävijätietoja ja huomioidaan kulttuuritoimin-
nan liittyvät ajankohtaiset tietotarpeet, esim. avustukset, harrastustoi-
minta, tapahtumat sekä taiteen käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Hanke koskisi kaikkia kuntia. Lisäksi Helsinki kehittää tietoon perustu-
vaa päätöksentekoa eri tavoin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa valtuutettu Veronika Honkasalon ja 14 muun valtuutetun al-
lekirjoittamasta talousarvioaloitteesta kulttuuritoimialan avustustason 
nostoksi ja kokonaisselvityksen luomiseksi. Aloite kokonaisuudessaan 
on liitteenä. Talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden mukaisesti lauta- 
ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausun-
not samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

tommi.laitio(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite, kulttuuritoimialan avustustason nosto ja kokonaissel-
vityksen luominen, Honkasalo Veronika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 135
Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksel-
le valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta 
koskien Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua Helsinkiin

HEL 2020-003262 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa valtuutettu Sirpa Asko-
Seljavaaran aloitetta määrärahan varaamisesta arkkitehtuuri- ja de-
signmuseon valmisteluun.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan näe, että määräraha 
olisi varattavissa eikä perusteltua sopeuttaa ainakaan täysimääräisesti 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisistä varoista, koska hankkees-
sa on laajasti myös kysymys koko kaupungin kehittämisestä, elinkeino-
politiikasta ja maankäytöstä. 

Arkkitehtuuri ja muotoilu ovat teemoja, joista Suomi on tunnettu. Arkki-
tehtuurilla ja muotoilulla on ollut suuri merkitys Suomen kansallisen 
identiteetin ja kansainvälisen tunnettuuden rakentumisessa. Arkkiteh-
tuuri ja muotoilu ovat myös luonnon rinnalla pääsyitä matkailijoille tulla 
Suomeen.  

Vuonna 2019 uudistetun museolain mukaisesti museotoiminnan tarkoi-
tuksena on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja 
säilyttäminen; aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edis-
täminen ja hyödyntäminen; aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavu-
tettavuuden ja käytön edistäminen; kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä 
taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen sekä yleisötyö, vuorovai-
kutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. 

Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo ovat pääosin valtion rahoittamia, 
helsinkiläisiä museoita, joilla on museolain nojalla valtakunnallisen vas-
tuumuseon tehtävä. Museoilla on merkittävät kokoelmat, mutta niiden 
toimintaedellytykset ja tilat eivät vastaa tavoitteeseen kunnianhimoises-
ta näyttelytoiminnasta, yleisötyöstä tai alan kehittämisestä. Sekä mu-
seoita ylläpitävät säätiöt, Helsingin kaupunki että opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö jakavat tämän näkemyksen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin sekä arkkitehtuu-
rimuseon ja designmuseon säätiöiden tilaama ensimmäinen selvitys 
uudesta museosta julkistettiin elokuussa 2018. Ensimmäinen selvityk-
sen pohjalta päätettiin jatkaa toteutusmallin ja alustavan museokonsep-
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tin valmistelua. Ehdotus museokonseptiksi ja toteutusmalliksi julkistet-
tiin maaliskuussa 2019. 

Ehdotus museokonseptiksi painottaa museon roolia tulevaisuuden te-
kemisen paikkana. Museon konseptissa tunnistetaan muotoilun ja ark-
kitehtuurin valtava mahdollisuus olla tuottamassa ratkaisuja kestä-
vämmälle ja paremmalle tulevaisuudelle. Museon toiminta-ajatus on tii-
vistetty konseptityössä seuraavasti: ”Maailman paras arkkitehtuuri- ja 
designmuseo sytyttää katsomaan maailmaa suunnittelijan silmin: kai-
ken voi tehdä toisin, kaiken voi tehdä paremmin. Museossa ajattelu yh-
distyy tekemiseen ja muistaminen uuden luomiseen.” Uusi arkkitehtuu-
ri- ja designmuseo kääntää katsetta esineistä enemmän suunnittelun 
voimaan. Vaikka museo kurkottaa tulevaisuuteen, se toteuttaa tätä 
olemalla muistiorganisaatio. Museon sydän olisi ehdotuksen mukaan 
Pohjoismaiden laajin arkkitehtuuria ja designia yhdistävä ydinnäyttely.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki ovat hahmotelleet 
museokokonaisuuden toteuttamiseksi mallia, jossa museon toiminnas-
ta vastaisi uusi yritys ja kokoelmien omistajuudesta uusi säätiö. Perus-
tettavaan säätiöön liittyisivät olemassa olevien museoiden taustasää-
tiöt. Säätiö hallitsisi paitsi museon kokoelmia, myös säätiön pääomaa, 
jonka tuotoilla museotoimintaa osittain rahoitettaisiin. Säätiön omistama 
yritys vastaisi museon päivittäisestä toiminnasta ja oheistoiminnasta 
kuten tilojen ulosvuokrauksesta ja tapahtumatoiminnasta.  

Museon käyttötalous perustuisi omaan tulonhankintaan sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionosuus- ja avustusjärjestelmän kautta myön-
nettävään tukeen. Lisäksi museo saisi tuloa säätiön pääoman tuotosta. 
Säätiön pääomittamisesta vastaisivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
kaupunki yhdessä mahdollisten yksityisten tahojen kanssa. Arvio sää-
tiön tarvittavan pääoman määrästä on 130–150 miljoonaa euroa. Malli 
mahdollistaa museon vahvan taloudellisen pohjan ja toiminnan itsenäi-
syyden.  

Museorakennus toteutettaisiin uudisrakennuksena Eteläsataman alu-
eelle osana alueen laajempaa kehittämistä. Myöhemmin tarkemmin 
määriteltävästä alueesta järjestettäisiin kaksivaiheinen konsepti- ja to-
teutuskilpailu. Museon osalta järjestettäisiin erillinen arkkitehtuurikilpai-
lu. 

Valtio sitoutui lisätalousarviossa keväällä 2020 uuden museon säätiön 
pääomittamiseen korkeintaan 60 miljoonalla eurolla. Helsinki on ilmais-
sut julkisissa ulostuloissa tukea hankkeelle, mutta ei ole tehnyt asiasta 
päätöstä. Ehdotuksen mukaisesti valmistelulle tulisi perustaa hankeor-
ganisaatio, joka vastaisi mm. talous- ja hallintomallin luomisen, konsep-
tin edelleen kehittämisen ja ulkopuolisen rahoituksen kokonaisuudesta. 
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Kaupunki valmistelee alueen konsepti-ja toteutuskilpailua. Hankeen 
edistäminen edelleen edellyttää talousarvioehdotuksessa kuvattua ra-
hoitusta sekä Helsingin kaupungilta että opetus- ja kulttuuriministeriöl-
tä. 

Nykyiset museot ovat suhtautuneet koko valmistelun ajan erittäin 
myönteisesti ajatukseen uudesta, arkkitehtuurin ja muotoilun yhdistä-
västä museosta. Tämä tarjoaa hyvät lähtökohdat asian edistämiselle.

Käsittely

Esteelliset: Mari Männistö
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, arkkitehtuuri- ja design-museo Helsinkiin, Asko-
Seljavaara Sirpa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran ja kahden 
muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa esitetään, että valtion ja 
Helsingin yhteistyönä nopeutetaan Arkkitehtuuri- ja design museon 
suunnittelua Helsinkiin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talous-
arvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä 
talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousar-
vioehdotusten kanssa. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

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

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, arkkitehtuuri- ja design-museo Helsinkiin, Asko-
Seljavaara Sirpa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 136
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pauliina Saareksen ym. talousarvioaloitteesta määrära-
han osoittamiseksi moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin 
kokeiluun

HEL 2020-002460 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää talousarvioaloitteessa esitettyä 
liikkuvan nuorisotyön mallin kokeilua periaatteellisesti kannatettavana, 
mutta ei näe hankkeen toteuttamiselle mahdollisuuksia vuoden 2021 
aikana. Toimialan talousarvioehdotuksessa ei ole varattu aloitteen mu-
kaiselle toiminnalle määrärahaa. Lautakunta pitää kannatettavana, että 
moniammatillista työotetta lisätään sosiaali- ja terveystoimialan ja kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä jo nykyisten määrärahojen 
puitteissa sekä selvitetään mahdollisuuksia ulkopuoliselle hankerahoi-
tukselle. 

Nuorisotyössä tunnistetaan moniammatillisen virka-aikojen ulkopuoli-
seen aikaan kohdentuvan nuoriso- ja perhetyön lisääntynyt tarve osana 
nuorten hyvinvoinnin kehittämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kehittämistyötä toteutettaisiin so-
siaali- ja terveyspalveluiden, nuorisotyön sekä ennaltaestävän poliisin 
työyhteistyönä. Tämän kaltainen yhteistyö on vahvistunut pandemian 
aikana ja yhteistyön syventämiselle on selkeä tarve. 

Alueellisen ja jalkautuvan nuorisotyön arjessa sekä yhteistyössä polii-
sin kanssa, on tunnistettu tarve siihen, että nuorten parissa nuorten va-
paa-ajalla työskentelisi nuorisotyön ja poliisin lisäksi myös sosiaalityön 
ja nuorisopsykiatrian ammattilaisia. Monet nuorten parissa kohdatut il-
miöt ja tapahtumat jäävät muilta toimijoilta piiloon, jollei turvallisia aikui-
sia ole saavutettavissa ja läsnä myös nuorten vapaa-ajalla ja heille 
luontaisissa toimintaympäristöissä. Nuoret eivät myöskään aina osaa 
hakeutua ajanvarausperiaatteella virka-aikaan toteutettujen palveluiden 
piiriin. Uudenlaisilla liikkuvan työn resursseilla voitaisiin vahvistaa nuor-
ten ohjautumista myös jo olemassa olevien palveluiden piiriin. Nuoriso-
työllinen nuorten vertaisuuteen ja voimavaroihin perustuva työote voi 
kuitenkin varmistaa sen, ettei kyse olisi ainoastaan lisäresursseista 
vaan toiminnan tuloksellisuuden vahvistamisesta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että aloitteessa kuvattuja ta-
voitteita voidaan pienimuotoisemmin edistää sosiaali- ja terveystoimia-
lan ja nuorisopalvelujen yhteistyönä jo nykyisten määrärahojen puit-
teissa. Toimintamalli edellyttää tiivistä nuorisotyön ammattilaisten ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten välillä.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan johtoisesti yhdessä 
kaupungin eri toimijoiden sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kanssa on viimeisen vuoden aikana kehitetty sekä mallinnettu las-
ten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjua. Tässä kehittä-
mistyössä lasten ja nuorten palvelutarpeen arviointiin on valittu austra-
lialaislähtöinen yhteisen viitekehyksen (the Common Approuch) malli. 
Tässä mallissa lapsen ja nuoren hyvinvointia tarkastellaan laajana ko-
konaisuutena, jossa nuoren koulun ja perhesuhteiden lisäksi huomioi-
daan myös hänen vapaa-aikansa sekä toiminta ystäväpiirissä. Tähän 
malliin ja sen taustalla olevaan ajatukseen voimavaralähtöisyydestä ja 
ihmisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta sopii hyvin se, että osa nuorten 
mielen hyvinvointiin suunnatusta tuesta ja resurssista suunnataan 
myös nuorten vapaa-ajalle ja nuorisokulttuurisista lähtökohdista ponnis-
tavalle hyvinvointityölle. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että moniammatilliselle ja 
nuorisotyölliselle työotteelle on selkeästi perusteltu tarve ja sekä kysyn-
tä nuorten mielenterveyden häiriöiden lisääntyessä. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta kannustaa nuorisotyön palvelukokonaisuutta käymään 
aloitteessa esitetyn mallin toteutusmahdollisuuksista jatkokeskustelua 
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Lisäksi lautakunta katsoo, että ta-
lousarvioaloitteesta olisi tullut pyytää lausunto myös sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun:

“Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannustaa nuorisotyön palvelukoko-
naisuutta käymään aloitteessa esitetyn mallin toteutusmahdollisuuksis-
ta jatkokeskustelua sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Lisäksi lauta-
kunta katsoo, että talousarvioaloitteesta olisi tullut pyytää lausunto 
myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.”  

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, määräraha moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön 
mallin kokeiluun, Saares Pauliina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää talousarvioaloitteessa esitettyä 
liikkuvan nuorisotyön mallin kokeilua periaatteellisesti kannatettavana, 
mutta ei näe hankkeen toteuttamiselle mahdollisuuksia vuoden 2021 
aikana. Toimialan talousarvioehdotuksessa ei ole varattu aloitteen mu-
kaiselle toiminnalle määrärahaa. Lautakunta pitää kannatettavana, että 
moniammatillista työotetta lisätään sosiaali- ja terveystoimialan ja kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä jo nykyisten määrärahojen 
puitteissa sekä selvitetään mahdollisuuksia ulkopuoliselle hankerahoi-
tukselle. 

Nuorisotyössä tunnistetaan moniammatillisen virka-aikojen ulkopuoli-
seen aikaan kohdentuvan nuoriso- ja perhetyön lisääntynyt tarve osana 
nuorten hyvinvoinnin kehittämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Talousarvioaloitteessa esitetään, että kehittämistyötä toteutettaisiin so-
siaali- ja terveyspalveluiden, nuorisotyön sekä ennaltaestävän poliisin 
työyhteistyönä. Tämän kaltainen yhteistyö on vahvistunut pandemian 
aikana ja yhteistyön syventämiselle on selkeä tarve. 

Alueellisen ja jalkautuvan nuorisotyön arjessa sekä yhteistyössä polii-
sin kanssa, on tunnistettu tarve siihen, että nuorten parissa nuorten va-
paa-ajalla työskentelisi nuorisotyön ja poliisin lisäksi myös sosiaalityön 
ja nuorisopsykiatrian ammattilaisia. Monet nuorten parissa kohdatut il-
miöt ja tapahtumat jäävät muilta toimijoilta piiloon, jollei turvallisia aikui-
sia ole saavutettavissa ja läsnä myös nuorten vapaa-ajalla ja heille 
luontaisissa toimintaympäristöissä. Nuoret eivät myöskään aina osaa 
hakeutua ajanvarausperiaatteella virka-aikaan toteutettujen palveluiden 
piiriin. Uudenlaisilla liikkuvan työn resursseilla voitaisiin vahvistaa nuor-
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ten ohjautumista myös jo olemassa olevien palveluiden piiriin. Nuoriso-
työllinen nuorten vertaisuuteen ja voimavaroihin perustuva työote voi 
kuitenkin varmistaa sen, ettei kyse olisi ainoastaan lisäresursseista 
vaan toiminnan tuloksellisuuden vahvistamisesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että aloitteessa kuvattuja ta-
voitteita voidaan pienimuotoisemmin edistää sosiaali- ja terveystoimia-
lan ja nuorisopalvelujen yhteistyönä jo nykyisten määrärahojen puit-
teissa. Toimintamalli edellyttää tiivistä nuorisotyön ammattilaisten ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten välillä.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan johtoisesti yhdessä 
kaupungin eri toimijoiden sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kanssa on viimeisen vuoden aikana kehitetty sekä mallinnettu las-
ten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjua. Tässä kehittä-
mistyössä lasten ja nuorten palvelutarpeen arviointiin on valittu austra-
lialaislähtöinen yhteisen viitekehyksen (the Common Approuch) malli. 
Tässä mallissa lapsen ja nuoren hyvinvointia tarkastellaan laajana ko-
konaisuutena, jossa nuoren koulun ja perhesuhteiden lisäksi huomioi-
daan myös hänen vapaa-aikansa sekä toiminta ystäväpiirissä. Tähän 
malliin ja sen taustalla olevaan ajatukseen voimavaralähtöisyydestä ja 
ihmisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta sopii hyvin se, että osa nuorten 
mielen hyvinvointiin suunnatusta tuesta ja resurssista suunnataan 
myös nuorten vapaa-ajalle ja nuorisokulttuurisista lähtökohdista ponnis-
tavalle hyvinvointityölle. 

Lautakunta korostaa, että moniammatilliselle ja nuorisotyölliselle työot-
teelle on selkeästi perusteltu tarve ja sekä kysyntä nuorten mielenter-
veyden häiriöiden lisääntyessä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa varavaltuutettu Pauliina Saareksen ja 14 muun valtuutetun 
talousarvioaloitteesta 450 000 euron määrärahan osoittamisesta mo-
niammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun. Aloite kokonai-
suudessaan liitteenä. Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- 
ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausun-
not samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608
heidi.hallman(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, määräraha moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön 
mallin kokeiluun, Saares Pauliina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 137
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan

HEL 2019-012950 T 10 00 00

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
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnos AM-ohjelmaksi 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-
ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän 
vuoden ajalle. Helsinki pyrkii kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti 
niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki 
olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

Helsingin kasvaessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupunkira-
kenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta vastaa lausuntopyynnössä erityisesti kohtaan 3) Elin-
voimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen: Estetään 
eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 kokouksessaan pal-
veluverkon suunnitteluperiaatteista. Osana koko kaupungin kiinteistöst-
rategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin yhteiselle palvelu-
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verkkosuunnittelulle. Myös Helsingin kaupunginstrategiassa linjataan 
painopisteeksi alueiden vetovoimaisuus ja omaleimaisuus. Alueiden 
omaleimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia asukkaiden 
osallisuudesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Käynnissä ole-
valla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöllä pyritään sii-
hen, että kaupungissa on tarjolla hyvät vapaa-ajan palvelut ja vapaa-
ajan toiminnan edellytykset. Kaupunki on merkittävä palveluiden tuotta-
ja, mutta palveluverkkotyön tarkoitus on myös parantaa koko vapaa-
ajan toiminnan ekosysteemin toimivuutta mukaan lukien muiden sekto-
reiden toimijat.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta on vastuussa palvelujen yhdenvertaises-
ta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuotta-
mistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toi-
mivallan käyttämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, 
§ 132 päätöksen mukaan palveluverkkotyössä tulee tarkastella palve-
luiden saavutettavuutta ja väestönkasvua. Palvelustrategia on toimialan 
sitova tuloskorttitavoite. Asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat väestö-
kehityksen osalta keskeisesti myös oikein kohdistettujen palveluiden 
tarjontaan ja saatavuuteen. Pitkällä aikajänteellä palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta turvaa tietoperusteinen johtaminen. Tämä sisältää 
ajankohtaisen alueellisen asuntopoliittisen seurannan väestökehityksen 
näkökulmasta mahdollisten palvelukatveiden havainnoimiseksi sekä 
palveluverkkotyön valmistumisen ja kytkemisen toimialan tavoitteiden 
strategiseen edistämiseen.  Asuntoja suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että vapaa-ajan palvelujen määrä vastaa alueen uudistuvaa asukas-
määrää ja että vapaa-ajan palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti alueen 
asukkaille. Konkreettisesti vapaa-ajan palvelujen pitää olla alueilla jo 
silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat, koska ne vahvistavat alu-
een identiteettiä ja vetovoimaa. Palvelut tulee mitoittaa alueen tulevalle 
tai täydennettävälle asukasmäärälle. Toimivat vapaa-ajan palvelut voi-
vat vaikuttaa merkittävästi alueen maineeseen ja siten nostaa myös 
asuntojen arvoa. 

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
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kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 20.9.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen 
ja maankäytön ohjelmaan. 

Lausuntopyynnöstä on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnos AM-ohjelmaksi 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 138
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta klassisen musii-
kin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että elävä ja elämyksellinen 
Sibeliuksenpuisto matkailijoille ja helsinkiläisille on tärkeä tavoite. Kiin-
teän katoksen rakentaminen puistoon haittaisi kuitenkin puiston näky-
vyyttä sekä muuta käyttöä, ja rajaisi siellä tarjottavien esitysten muotoa 
ja kokoa. Nykyisessä puistosuunnitelmassa on otettu huomioon erilais-
ten tapahtumien tarpeet, ja kesäkonserttien järjestäminen on Sibelius-
puistosta saatujen aiempien kokemuksien perusteella mahdollista 
myös ilman kiinteää katosta.

Sibeliuksenpuisto on merkittävä turistinähtävyys ja suosittu kohde, joka 
kerää erityisesti kesäaikaan paljon vierailijoita. Puistolla on runsaasti 
sekä luontoarvoja että kulttuurisia arvoja. Valtuustoaloite nostaa esiin 
Helsingin vahvan aseman klassisen musiikin saralla. Helsingin musiik-
kielämä on kansainvälisesti rikasta ja Sibelius on yksi kaikkien aikojen 
tunnetuimpia suomalaisia maailmanlaajuisesti.  

Puisto ja monumentin ympäristö ovat kovassa käytössä, ja puistoa ol-
laan peruskorjaamassa lähiaikoina. Kaupunkiympäristölautakunnassa 
11.2.2020 hyväksytty (diaarinumero HEL 2020-000733) Sibelius-
puiston puistosuunnitelma (VIO 6058/1) on parhaillaan rakennussuun-
nitelmavaiheessa. Puistosuunnitelmassa on Sibelius-monumentin 
edustalle esitetty ”Uusi musiikkiaukio”, jossa on mahdollista järjestää 
myös konsertteja ja muita tapahtumia. Väliaikaisen katoksen tai lavan 
voi rakentaa tapahtuman tarpeiden mukaan, ja lisäksi esiintymismah-
dollisuudet on huomioitu varmistamalla tapahtumasähkön saatavuus.  

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on käyty läpi myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuus. Kiinteä lava peittäisi osan puiston nä-
kyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Lisäksi kiinteä katos mää-
rittelisi ennakkoon paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.  

Kiinteä katos ei myöskään ole edellytys pienimuotoisten konserttien jär-
jestämiselle. Sibeliuksenpuistossa toteutettiin vuonna 2014 Helsingin 
kaupungin rahoittama puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin va-
paan kentän toimijoiden kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppura-
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portin mukaan puisto soveltuu kamarimusiikkiin, ja konserteissa oli 
200–300 hengen yleisö.  

Puiston koko sen sijaan estää järjestämästä laajaa yleisöjoukkoa pal-
velevia klassisen musiikin suurimuotoisempia puistokonsertteja, jollai-
sista myös on kansainvälisesti hyviä kokemuksia useista kaupungeista. 

Mikäli ulkoilmakonsertti tarvitsee kiinteämmän lavan ja katoksen, on 
Helsingillä käytössään muun muassa Espan lava, jonka ympäristö si-
joittuu myös historiallisesti monin tavoin tiiviisti Sibeliuksen elämän vai-
heisiin. Kokemukset Savoy-teatterin ylläpitämän Espan lavan käytöstä 
ovat hyviä ja se on vakiinnuttanut paikkansa kesäisten konserttien 
paikkana. Tekniikaltaan ja sijainniltaan hyvä Espan lava olisi mahdollis-
ta ottaa rahoituksen salliessa vielä nykyistä täysimääräisemmin helsin-
kiläisiä ja matkailijoita palvelevaan musiikkikäyttöön.  

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentin luona vieraillaan tyy-
pillisesti osana matkailijoiden Helsinki-kierrosta. Sibeliuksenpuiston kä-
vijämäärät ovat suuret, mutta yksittäisen vierailun aika on valtaosalla 
kävijöistä lyhyt. Pistekohtaisissa konserteissa keskeinen kysymys on 
esitysten ajoittaminen niin, että ne keräävät ansaitsemansa kuulijamää-
rän eivätkä jää vain juuri sillä hetkellä paikalle sattuvien matkailijoiden 
iloksi. Sibeliuksenpuiston tapahtumatoimintaa voisi mahdollisesti jat-
kossa täydentää kehittämällä digitaalista musiikkisisältöä esimerkiksi li-
sätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen, jolloin musiikki on tasa-
arvoisesti jokaisen Sibelius-monumentin vierailijan saavutettavissa päi-
västä ja kellonajasta riippumatta.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä 20:nnen esityksen kokouksen 19:ntenä 
asiana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Terho Sampo, Valtuustoaloite klassisen 
musiikin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 19.6.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sampo Terhon ja 
16:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Hel-
singin kaupunki rakennuttaa esiintymiskatoksen Sibeliuksenpuistoon ja 
järjestää maksuttomia klassisen musiikin konsertteja Sibeliuspuistossa 
kesäaikaan. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä. Aikataulusyistä lau-
sunto tulee antaa tässä lautakunnan kokouksessa 8.9.2020.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Terho Sampo, Valtuustoaloite klassisen 
musiikin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 139
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
sinisten valtuustoryhmän aloitteesta lasten ja nuorten turvallisuu-
den takaamiseksi

HEL 2020-008030 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloitteessa tunnistetut 
toimenpidetarpeet ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia, joihin Helsin-
gin kaupungilla on parhaillaan meneillään useita laajoja kehittämisoh-
jelmia ja hankkeita. Tästä syystä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei 
näe uudelle erilliselle lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen oh-
jelmalle tarvetta tällä hetkellä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy ovat Helsingin 
strategisia päämääriä, jotka näkyvät Helsingin hyvinvointisuunnitelman 
2019–2021 painopisteenä. Painopisteen sisältö muodostaa kaupungin 
lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (lastensuojelu-
laki 12 §), jonka avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään kaupunkiyh-
teisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää työtä. 
Suunnitelma on konkreettinen toimintaohjelma, jonka tavoitteena on 
edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tukea lasten ja nuorten terveelli-
siä ja turvallisia elinympäristöjä sekä vahvistaa vanhemmuutta, ehkäis-
tä lasten ja nuorten syrjäytymistä, ehkäistä ylisukupolvista ja alueellista 
syrjäytymistä, vähentää kiusaamista ja yksinäisyyden kokemuksia sekä 
vahvistaa tietoperustaisuutta nuorten palvelujen suuntaamisessa ja ke-
hittämisessä. (hel.fi)

”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on valittu sellaisia keskei-
siä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka olemassa olevan tiedon perusteella 
on arvioitu kaikkein vaikuttavimmiksi ja tärkeimmiksi. Useat toimenpi-
teet toteutetaan kaupunkitasoisesti, eli johdetaan usean toimialan yh-
teistyönä. Yksittäisten verkostojen ja työryhmien toiminnasta on muo-
dostettu toimintakokonaisuus, jossa huomioidaan lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden tarpeita, elämäntilanteita ja hyvinvoinnin kasvattamista 
sekä henkilöstön moniammatillisen osaamisen lisäämistä.” (hel.fi) 

Helsingissä on parhaillaan menossa lasten ja nuorten mielenterveys-
palveluiden laaja-alainen kehittämistyö, jossa myös kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluiden nuorisopalvelukokonaisuus on tiiviisti mukana. Kehit-
tämistyössä on muodostettu useita toimenpide-ehdotuksia aloitteessa-
kin mainittuihin asioihin, joiden konkreettista työstöä ja toimeenpanoa 
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tehdään parhaillaan. Perheväkivallan ehkäisyn ja hoidon osalta sosiaa-
li-ja terveyspalveluissa on myös menossa mittava kehittämistyö.

Kaupunkistrategian kärkihanke Mukana-ohjelma (eriarvoisuuden vä-
hentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 
vuosille 2017-2021) sisältää myös konkreettisia ja laaja-alaisia kehittä-
mistoimenpiteitä aloitteessa mainittuihin haasteisiin. Mukana-ohjelmalla 
tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syr-
jäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen 
eriytyminen vähenevät Helsingissä.

Kiusaamisen estämiseksi ja siihen puuttumiseksi on kaupungilla par-
haillaan käynnissä KV013 - kiusaamisen vastainen ohjelma. KVO13 on 
13-kohtainen ohjelma, johon on kerätty keinoja kiusaamista vastaan. 
Se on työkalupakki kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jäl-
kihoitoon. Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan kiusaaminen ja 
opettaa reagoimaan siihen oikein. Tavoite on tehdä kiusaamisen vas-
taisesta ohjelmasta koko kaupungin yhteinen asia. 

Nuoriin kohdistuvan ahdistelun ja seksuaaliväkivallan estäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut on viime vuosina 
tehnyt useita toimenpiteitä nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisemi-
seksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä. Vuonna 2019 Helsingin 
kaupungin nuorisotyöntekijöille järjestettiin teemasta useita koulutuksia 
yhteistyössä Nuorten Exitin, poliisin, Väestöliiton sekä Pelastakaa Lap-
set ry:n kanssa. Nuorisotyöntekijöiden työn tueksi julkaistiin Helsinkiin 
räätälöity opas ”EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle - Opas seksuaalisen 
kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä”, 
jossa muun muassa autetaan ja kannustetaan ohjaajia keskustelemaan 
aiheesta nuorten kanssa. Lisäksi nuorisotiloilla toteutettiin teeman liitty-
vä julistekampanja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kampanjalla 
muistutettiin nuoria niin omien rajojen kuin toisten koskemattomuuden 
tärkeydestä. 

Nuorisopalvelut on toiminut vuosina 2019–2020 kumppanina valtakun-
nallisessa nuorisoalan kehittämiskeskus Koordinaatin Groomingin tun-
nistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä –hankkeessa. Hankkeen 
kautta nuorisotyöntekijät ovat myös saaneet koulutusta ja monipuolista 
ajankohtaista materiaalia työnsä tueksi. Koulutusta ja materiaaleja on 
saatavilla avoimena verkosta Koordinaatin verkkosivuilta. Vuonna 2020 
hankkeen tiimoilta ilmestyi yhteistyössä rakennettu julkaisu: ”Kysy, koh-
taa ja kuuntele: opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 
ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä.”, joka sisältää kattavan paketin nuori-
sotyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi. 
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Helsingin kaupungin nuorisopalvelut koordinoi valtakunnallista digitaali-
sen nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka tehtävänä on vuosina 2020-
23 muun muassa vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoi-
suutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä sekä tukea 
hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten somehoukuttelun ehkäi-
semiseksi. Aihe tulee näin olemaan esillä Helsingin kaupungin nuoriso-
työssä myös jatkossa. 

Nuorisopalvelut on ollut yhteistyössä myös Helsingin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan groomingin vastaisessa ”Turvallisesti mediassa 
ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy 
(ml. grooming)”- hankkeessa, jonka tiimoilta on tulossa saataville virtu-
aalivalmennusta nuorten parissa työskenteleville kaupungin työntekijöil-
le. 

Verkkomaailmassa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän estämiseen 
paneudutaan myös Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoi-
massa valtakunnallista Non-toxic –syrjimätön pelikulttuuri -hankkeessa 
(2017-2021). Non-toxit -hankkeessa nuorten pelikulttuuria ja pelitoimin-
taa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirin-
nästä vapaaksi harrastukseksi.

Nuoret ovat itse nostaneet kiusaamiseen puuttumisen ja häirinnän es-
tämisen viime vuosina esiin yläkoululaisille suunnatussa Helsingin osal-
listavan budjetoinnin mallissa – RuutiBudjetissa. Vuoden 2018 Ruuti-
budjetissa nuorten koulukiusaamiseen puuttuminen oli yksi toivotuim-
mista toimenpide-ehdotuksista. Nuorten ideoinnin pohjalta syntyi nuor-
ten oma #sydän- niminen kampanja kiusaamisen vähentämiseksi, jolle 
myönnettiin rahoitus vuodelle 2019. Kampanjan avulla nuoret halusivat 
kertoa, että tarvitsemme parempia menetelmiä kiusaamisen vähentä-
miseksi, sekä vaikuttaa asenteisiin ja taitoihin siten, että nuoret ja ai-
kuiset, erityisesti koulun henkilökunta, pystyvät ehkäisemään kiusaa-
mista ja syrjintää. Lisäksi nuoret halusivat herättää keskustelua aihees-
ta, koota ajankohtaista tietoa ratkaisuista ja madaltaa kynnystä hakea 
apua, sekä näin vähentää kiusaamista. Kampanjaan kuului ”Maailman 
onnellisin maa” -lyhytelokuvan tekeminen sekä tapahtumia Malmitalolla 
ja kouluissa. Lisätietoja: http://munstadi.fi/sydan/

Nuorten Omat Rajat ja Turvallisuus -kampanja on syksyllä 2020 toteu-
tettava nuorten aloitteesta lähtenyt Ruuti-toimenpide, jolle myönnettiin 
rahoitus vuoden 2019 RuutiBudjetista. Kampanjan tavoitteena on antaa 
nuorille tietoa ja turvataitoja nuorten kokeman häirinnän sekä väkivallan 
ehkäisyyn. Tämän lisäksi kampanjalla halutaan vahvistaa nuorten sosi-
aalisia taitoja sekä antaa heille voimavaroja ja selviytymiskeinoja puo-
lustaa itseään sekä pitää huolta omista rajoistaan. Idea kampanjasta 
on alun perin lähtöisin kahdelta Laajasaloiselta nuorelta, joiden koke-
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musten mukaan seksuaalisesta häirinnästä ei puhuta tarpeeksi. Lisätie-
toja: http://nuortenymparistotila.munstadi.fi/nuorten-turvataitokampanja/

Lasten ja nuorten turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota kaikessa 
kaupungin toiminnassa. Nuorisotyön yhtenä tehtävänä on yhdessä 
nuorten kanssa tehdä kestävämpää, turvallisempaa ja toimivampaa 
Helsinkiä. Nuorisopalveluissa kohdennetaan voimavaroja heikommas-
sa olevien nuorten tueksi ja työtä tehdään siellä, missä sitä eniten tarvi-
taan. Enemmän tukea tarvitseville nuorille tarjotaan yksilöllistä tukea, 
monipuolista kunkin nuoren tilannetta tukevaa toimintaa sekä tarvit-
taessa ohjausta sopivan avun piiriin. Viime vuosina nuorisopalveluissa 
on lisätty resursseja etsivään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön, jotka osal-
taan ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät turvallisuutta Helsingissä. Jal-
kautuva nuorisotyö jalkautuu päivittäin puistoihin, kauppakeskuksiin, 
rautatieasemalle sekä muihin nuorten suosimiin ajanviettopaikkoihin ja 
on näin läsnä nuorten keskuudessa ja heidän tukenaan. Jalkautuva 
nuorisotyö havainnoi nuorten liikehdintää ja ajankohtaisia ilmiöitä yh-
teistyössä poliisin ja muiden toimijoiden kanssa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 17062020 Terho Sampo, Sinisten ryhmäaloite lasten ja 
nuorten turvallisuuden takaamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2020 mennessä sinisten valtuustoryhmän aloitteesta 
lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi, jossa esitetään toimenpi-
teitä koulukiusaamisen, perheväkivallan ja nuoriin kohdistuvan ahdiste-
lun estämiseksi. Lisäksi aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki 
toteuttaa laaja-alaisen ohjelman lasten ja nuorten turvallisuuden edis-
tämiseksi. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.
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Ryhmäaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 17062020 Terho Sampo, Sinisten ryhmäaloite lasten ja 
nuorten turvallisuuden takaamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. valtuustoaloitteesta patsaan 
pystyttämiseksi Huuhkajille

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että niin positiivinen ehdotus 
kuin Huuhkajien muistomerkki onkin, on Helsingissä pitkäaikaisena pe-
riaatteena, että kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä eikä niihin 
rinnastettavia yhdistysten tai yritysten muistomerkkejä. Helsingin kau-
punki ei myöskään ole muistomerkkien kohdalla aloitteellinen taho. 

Periaate on käytännön sanelema: Helsingin kaltaisessa suuressa, mo-
nimuotoisessa ja historialtaan rikkaassa kaupungissa olisi lukematon 
määrä muistomerkillä juhlistettavia henkilöitä ja ryhmiä. Olisi mahdoton 
tehdä tasapuolista ja oikeudenmukaista valintaa siitä, kuka ansaitsisi 
julkisin varoin kustannettavan muistomerkin ja kuka ei. 

HAM Helsingin taidemuseo kommentoi aloitetta kaupungin taideko-
koelmaa ja julkista taidetta kartuttavana ja ylläpitävänä tahona. Helsin-
gin kaupungin taidekokoelmaan on aikojen kuluessa liitetty useita kau-
pungille lahjoitettuja, taideteokseksi määriteltyjä muistomerkkejä. Hel-
singin kaupunginmuseo puolestaan vastaa muistolaattojen kaltaisista 
muistomerkeistä, joita ei lueta taideteoksiksi.

Henkilömuistomerkit ovat pääsääntöisesti tulleet kaupunkiin lahjoituksi-
na. Erilaiset kansalaisyhdistykset, yritykset, ja presidenttimuistomerk-
kien tapauksessa valtioneuvoston kanslia, ovat vastanneet muisto-
merkki- ja lahjoitusprojekteihin liittyvästä mittavasta ja pitkäkestoisesta 
taustatyöstä ja rahoituksen sekä yhteistyökumppanien hankkimisesta. 

Kaupunki voi siis vastaanottaa ulkopuolisten kustantamia muistomerk-
kejä, jos tietyt reunaehdot täyttyvät. Mikäli Huuhkajien muistomerkki-
hanke etenisi siten, että sille löytyisi kaupungin ulkopuolinen rahoitus, 
koordinointi ja pitkäkestoiseen projektiin sitoutuva lahjoittaja, tulisi 
asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä Kau-
punkiympäristön toimialaan sijoituspaikan ja HAM Helsingin taidemu-
seoon taiteellisen laadun ja kokoelmiin liittämiseen liittyvien ehtojen 
varmistamiseksi. Kaupunki vastaanottaa julkisen taiteen lahjoituksia 
harkiten, sillä julkiseen tilaan sijoitettavat patsaat ja muistomerkit vai-
kuttavat kaupunkikuvaan vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Korkea tai-
teellinen laatu on taidemuseon kokoelmiin liittämisen keskeinen ehto. 
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Myös teosten huolto ja konservointi sitovat kaupungin voimavaroja ko-
ko teoksen elinkaaren ajan.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 22042020 Said Ahmed Suldaan, Patsaan pystyttämi-
nen Huuhkajille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.9.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Suldaan Said Ah-
medin ja viiden muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, 
että Helsingin
kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin patsaan pystyttämiseksi Huuhkajille  
sekä selvittää yhteistyömahdollisuudet
muiden kaupunkien ja valtion kanssa. Aloite kokonaisuudessaan liit-
teenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 22042020 Said Ahmed Suldaan, Patsaan pystyttämi-
nen Huuhkajille

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 141
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren toivomusponnesta jääurheilun ja jalkapallon 
harrastamisen toimintaedellytysten selvittämisestä Garden Helsinki 
-hankkeen rakennustöiden aikana

HEL 2020-001941 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että jalkapallon peli- ja har-
rastusolosuhteet ovat Helsingissä hyvällä tasolla eikä Garden Helsingin 
toteutuminen vaikuta näihin merkittävästi. Jalkapallon toimintaedelly-
tykset säilyvät Töölön alueella vähintään nykyisellä tasolla, talviharjoit-
teluolosuhteiden jopa parantuessa. 

Pallokentällä numero 7 HJK:n käytössä oleva ylipainehalli korvataan 
uudella täysimittaisella ylipainehallilla ja siirretään kaupungin liikunta-
palveluiden hallinnassa olevalle viereiselle kentälle. Uusi ylipainehalli 
on nykyistä hallia suurempi, mikä lisää tilojen laatua ja mahdollistaa 
monipuolisemman käytön. Tämän johdosta käytöstä poistuvan lämmi-
tettävän tekonurmen tilalle rakennetaan uusi vastaava Pallokentälle 
numero 1 (korvaa nykyisen luonnonnurmen), mikä valmistuu suunni-
telmien mukaan keväällä 2021. Kokonaisuutena käytöstä poistuisi alu-
eelta yksi 58 m x 88 m kokoinen tekonurmikenttä, mutta sen sijaan Pal-
lokentälle numero 7 on mahdollista sijoittaa hiukan pienempi 40 m x 60 
m kokoinen pelikenttä. 

Jääurheilun olosuhteiden säilyminen on myös huomioitu Garden Hel-
sinki –päätösten yhteydessä. Helsingin kaupunki on edellyttänyt tontin-
varausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvollinen yhdessä 
Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalu-
eelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat tavanomaisin 
ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö päätä olla 
vuokraamatta tiloja. Kun tilat harjoitusjäähallia varten on rakennettu, 
niin harjoitusjääkenttien tilanne pysyy vähintään nykyisen tasoisena. 
Ennen kuin uudet harjoitusjääkentät ovat valmiit, eivätkä nykyiset har-
joitusjääkentät ole enää käytettävissä, syntyy tilanne, jossa harjoitus-
jäiden määrä tilapäisesti vähenee. Tämän takia selvitellään korvaavien 
harjoitusjääkenttien rakentamista ensivaiheessa Herttoniemeen ja Gar-
den Helsingin rakennusajan osalta mahdollisesti toteutuviin yksityisiin 
hankkeisiin tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön/Helsingin kaupungin 
erillisenä hankkeena.
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Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Meri Otto, toivomusponsi, Kvsto 12.2.2020 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.9.2020 mennessä  kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto 
Meren 12.2.2020 tekemään toivomusponteen, jossa pyydetään kau-
punkia selvittämään Garden Helsinki -hankkeen rakennustöiden aikana 
mahdollisuudet turvata jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toimin-
taedellytykset kaupungissa. Toivomusponsi kokonaisuudessaan on liit-
teenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Meri Otto, toivomusponsi, Kvsto 12.2.2020 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 142
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta selvittää kuinka 
harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja laajentaa niin että 
se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia

HEL 2020-001938 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Jääurheilun olosuhteiden säilyminen määrällisesti ja laadullisesti on 
huomioitu Garden Helsinki -päätösten yhteydessä. Kaupunki on edel-
lyttänyt tontinvarausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvolli-
nen yhdessä Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteutta-
maan varausalueelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat 
tavanomaisin ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö 
päätä olla vuokraamatta tiloja. Kun tilat harjoitusjäähallia varten on ra-
kennettu, niin harjoitusjääkenttien tilanne pysyy vähintään nykyisen ta-
soisena. Ennen kuin uudet harjoitusjääkentät ovat valmiit, eivätkä ny-
kyiset harjoitusjääkentät ole enää käytettävissä, syntyy tilanne, jossa 
harjoitusjäiden määrä tilapäisesti vähenee. Tämän takia selvitellään 
korvaavien harjoitusjääkenttien rakentamista ensivaiheessa Herttonie-
meen ja Garden Helsingin rakennusajan osalta mahdollisesti toteutu-
viin yksityisiin hankkeisiin tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön/ kau-
pungin erillisenä hankkeena.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi, Kvsto 12.2.2020, asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 78 (90)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/23
08.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.9.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn 
Månssonin toivomusponteen, jossa valtuusto edellyttää hyväksyessään 
Garden Helsinki -projektin selvittämään kuinka harjoitusjäähallien ver-
kostoa voidaan uudistaa ja laajentaa vastaamaan nykyisiä laatu- ja tur-
vallisuusvaatimuksia. Toivomusponsi kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi, Kvsto 12.2.2020, asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 79 (90)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/24
08.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 143
Nyländska Jaktklubben r.f:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan pää-
tökseen koskien Koivusaaren venesataman maanvuokran vuokra-
vapautusta

HEL 2020-007877 T 02 06 07

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Nyländska Jaktklubben r.f:n 
Koivusaaren venesatamaa koskevan oikaisuvaatimuksen koskien lii-
kuntajohtajan päätöstä 1.7.2020, § 31.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 14.7.2020, Koivusaari
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 28.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nyländska Jaktklubben r.f. vaatii 15.7.2020 saapuneessa oikaisuvaati-
muksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa liikuntajohta-
jan 1.7.2020, § 31 tekemää päätöstä, jossa hakijalle myönnettiin 
575,64 euron vuokravapautus Valkosaaren venesataman maanvuok-
raan liittyen.
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Hakija pyytää muuttamaan päätöstä niin, että se vastaa vuokralaisen 
esittämää vuokravapautuksen määrää, eli 1 063,61 euroa, perustuen 
rakennetun maa-alueen osalta perittävään vuokraan.

Oikaisuvaatimukset on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukai-
sessa määräajassa.

Kansliapäällikön päätöksen 17.4.2020 § 95 mukaisesti kolmen kuukau-
den vuokravapautus maanvuokrasta voidaan myöntää hakemuksesta 
mm. ravintola-, liikunta- ja matkailualaan liittyen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta on 5.5.2020, § 79 siirtänyt päätösoikeuden liikuntajohta-
jalle, liittyen koronasta johtuvien maanvuokravapautusten myöntämi-
seen.

Venesatamien tavanomaiseen toimintaan ei koronasta johtuvilla rajoi-
tuksilla ole ollut merkittävää vaikutusta, joten niiden osalta vuokrava-
pautus myönnettiin vain ravintola- tai juhlatiloina toimivien rakennusten 
sekä vierasvenesatamatoimintoihin liittyvän maanvuokran osuudesta.

Koivusaaren venesataman kohdalla kolmen (3) kuukauden vuokrava-
pautus maanvuokrasta on myönnetty ravintola- ja juhlatilana toimivan 
rakennuksen osuudesta ja on 575,64 euroa. Koska venesataman muu 
rakennettu ala on ollut veneseuran sisäisessä käytössä, ei koronasta 
johtuvien rajoitusten voi katsoa aiheuttaneen niiden osalta vuokralaisel-
le merkittävää taloudellisesta haittaa. Koivusaaren venesataman osalta 
vuokravapautus myönnetään alkuperäisen päätöksen mukaisesti vain 
ravintola- ja juhlatilana toimivan rakennuksen maanvuokran osuudesta.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 14.7.2020, Koivusaari
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 28.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
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dosta annettu päätös
Liite 2

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
02.07.2020 § 33

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
01.07.2020 § 31

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
30.06.2020 § 28
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§ 144
Nyländska Jaktklubben r.f:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan pää-
tökseen koskien Valkosaaren venesataman vuokrahyvityksiä

HEL 2020-007877 T 02 06 07

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Nyländska Jaktklubben r.f:n 
Valkosaaren venesataman vuokravapautukseen liittyvän oikaisuvaati-
muksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 1.7.2020, § 31.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta myönsi Nyländska Jaktklubben r.f:lle 
yhteensä 4 299,50 euron vuokravapautuksen. Summasta vähennetään 
aiemmin myönnetty 1 441,58 euron vuokravapautus.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 14.7.2020, Valkosaari
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 20.8.2020, liite, laskelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
OIkaisuvaatimuksen teh-
nyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nyländska Jaktklubben r.f. vaatii 15.7.2020 saapuneessa oikaisuvaati-
muksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa liikuntajohta-
jan 1.7.2020, § 31 tekemää päätöstä, jossa hakijalle myönnettiin 1 
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441,58 euron vuokravapautus Valkosaaren venesataman maanvuok-
raan liittyen. 

Hakija pyytää muuttamaan päätöstä niin, että vuokravapautusta lasket-
taessa huomioidaan myös muu venesataman rakennettu alue sekä 
Valkosaaren vierasvenesatamaan liittyvä maanvuokra.

Oikaisuvaatimukset on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukai-
sessa määräajassa.

Kansliapäällikön päätöksen 17.4.2020, § 95 mukaisesti kolmen kuu-
kauden vuokravapautus maanvuokrasta voidaan myöntää hakemuk-
sesta mm. ravintola-, liikunta- ja matkailualaan liittyen. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta on 5.5.2020, § 79 siirtänyt päätösoikeuden liikunta-
johtajalle, liittyen koronasta johtuvien maanvuokravapautusten myön-
tämiseen.

Venesatamien tavanomaiseen toimintaan ei koronasta johtuvilla rajoi-
tuksilla ole ollut merkittävää vaikutusta, joten niiden osalta vuokrava-
pautus myönnettiin vain ravintola- tai juhlatiloina toimivien rakennusten 
sekä vierasvenesatamatoimintoihin liittyvän maanvuokran osuudesta.

Valkosaaren venesataman kohdalla kolmen (3) kuukauden vuokrava-
pautus maanvuokrasta myönnettiin vuokra-alueella toimivan ravintolan 
osuudesta. Päätöksessä jäi inhimillisen virheen takia huomioimatta ve-
nesataman alueella sijaitseva toinen tilausravintolarakennus sekä Val-
kosaaressa toimivan vierasvenesataman laiturivuokra. 

Vuokralaiselle myönnetään myös vierasvenesataman ja tilausravintolan 
osalta kolmen kuukauden vuokraa vastaava vuokravapautus maan-
vuokrasta. Nyländska Jaktklubbenin Valkosaaren venesataman vuok-
ra-alueelle myönnettävä vuokravapautus korjataan niin, että vapautuk-
sen määrä on yhteensä 4 299,50 euroa. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 14.7.2020, Valkosaari
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 20.8.2020, liite, laskelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
OIkaisuvaatimuksen teh-
nyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 2

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
02.07.2020 § 33

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
01.07.2020 § 31

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
30.06.2020 § 28
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ja 142 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 123 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 143 ja 144 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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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.

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.
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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);

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 
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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
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja
120 - 131 §

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja
132 - 144 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Peltokorpi Sami Muttilainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.09.2020.


