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§ 162
Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa

HEL 2020-010824 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan perusteella siirtää toimi-
valtaansa kulttuuri- ja kirjastojaostolle valtionperintönä saadun ja toi-
mialalle osoitetun omaisuuden käytöstä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan mukaan:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää valtionperintönä saadun ja toimialalle osoi-
tetun omaisuuden käytöstä. 

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020, § 351 vahvistaa valtionperintönä 
kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötar-
koitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että avus-
tuksista päätettäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupun-
gin avustusten yleisohjeita sekä toimialalautakuntien voimassa olevia 
avustusten jakoperusteita.
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Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa uudistamaan ta-
lousarvion budjetointi- ja kirjanpitokäytännöt valtionperintöjen osalta, 
osoittamaan talousarviossa vuosittain valtionperinnöistä jaettavien 
avustusten määrän toimialoille sekä huolehtimaan ohjeistuksesta toi-
mialoille koskien valtioperintövarojen kirjanpitoa, vastaanottamisen käy-
tännön toimia, käyttöä ja käytön seurantaa. 

Hallintosäännön 17 luvun, 2 §:n 3. kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää 
jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta. Avus-
tusmäärärahat kohdennetaan jaostojen käyttöön tulosbudjetista päätet-
täessä. On perusteltua, että toimivalta myös valtionperintönä saadun ja 
toimialalle avustusten myöntämiseen osoitetun omaisuuden käytöstä 
siirretään jaostolle. Valtionperintönä saadun omaisuuden käyttö toimia-
lalla perustuu kaupunginhallituksen päätöksen (§351) esittelijän perus-
teluissa kirjatun mukaisesti ikäihmisten kulttuuripalveluja toteuttaville 
tahoille. Avustuksilla parannetaan ikääntyneiden helsinkiläisten mah-
dollisuuksia elää kokemusrikasta elämää. Avustusehdoissa otetaan 
huomioon Helsingin hyvinvointisuunnitelman ja liikkumisohjelman ar-
kiaktiivisuuden lisäämistä koskevat tavoitteet.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


