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Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)
Chydenius, Jussi (etänä)
Ebeling, Mika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Meri, Otto (etänä)
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi (etänä)
Saares, Pauliina (etänä)
Sydänmaa, Johanna (etänä)
Toivonen, Niilo (etänä)
Varjokari, Laura
Dufva, Veli-Pekka (etänä) varajäsen

Muut

Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

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

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Ocampo, Victor (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö

asiantuntija
saapui 17:51, poistui 18:18, läsnä: 
47 - 48 §
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§ Asia

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

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

40 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta avoimen ja maksuttoman 
tilan tarjoamiseksi jokaisessa kaupunginosassa

41 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2020

42 Asia/5 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tilinpäätös

43 Asia/6 Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 
18.1.2021, § 2

44 Asia/7 Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 
18.1.2021, § 2

45 Asia/8 Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 
18.1.2021, § 2

46 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee yleisten aluei-
den taiteen osallistavuutta

47 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-
alueen vuokraamiseksi Helsingin kaupungin 43. kaupunginosasta 
(Herttoniemi) Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

48 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-
alueen vuokraamiseksi Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle
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§ 38
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 
Pauliina Saares ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Silja 
Borgarsdóttir Sandelin ja Otto Meri.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 39
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

16.3.2021, 17 §
Luottokortin hankinta kokoelma- ja metatietoyksikön palvelupäällikölle

16.3.2021, 18 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2021

18.3.2021, 19 §
Luottokortin hankinta kohdennetun nuorisotyön Länsiluotsin nuoriso-
ohjaajalle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

18.3.2021, 8 §
Uutiskirjepalvelu (SaaS) hankinta kaupunginkirjaston Kirjastot.fi-
palvelukokonaisuuteen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurin edistämisen päällikkö

16.3.2021, 4 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämisen päällikön 3. 
jako

Taidemuseon johtaja

15.3.2021, 6 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Verkkosaaren päiväkoti, teosti-
lauspäätös

15.3.2021, 7 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Oulunkylän ala-aste, luonnosti-
lauspäätös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja
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24.3.2021, 11 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

25.3.2021, 12 §
Salassa pidettävä

25.3.2021, 13 §
Muutos kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan liikuntapalvelun hinnastoon 
vuodelle 2021

Liikuntapaikkapäällikkö

26.3.2021, 14 §
Töölön kisahallin näyteikkuna 6 vuokralaisen Goup Oy:n vuokrasopi-
muksen päättäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

17.3.2021, 3 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Stadi Cup 2021

17.3.2021, 4 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Swim meet 2021

17.3.2021, 5 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Naisten kymppi 2021

Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki City Running Day 2021

Ulkoilupalvelupäällikkö

25.3.2021, 10 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Merisataman 
Meritorinlaiturista Rib-Pro Oy:lle

25.3.2021, 11 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Merisataman 
Meritorinlaiturista Royal Line Oy:lle

26.3.2021, 12 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Aurinkolah-
denlaiturista, Kauppatorilta ja Kaunissaaresta EW Finland Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

17.3.2021, 4 §
Hankintapäätös, ruoanvalmistamiskurssit
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17.3.2021, 5 §
Hankintapäätös, ruoanvalmistamiskurssit

18.3.2021, 6 §
Hankinta, pelien suunnittelu- ja koodauskurssi

18.3.2021, 7 §
Hankintapäätös, robotiikka- ja ohjelmointikurssit

18.3.2021, 8 §
Hankintapäätös, elokuva- ja animaatiokurssit

18.3.2021, 9 §
Hankintapäätös, kuvataidekurssit

19.3.2021, 10 §
Hankintapäätös, Parkour tunnit

24.3.2021, 11 §
Teatterikerhot / Harrastamisen Suomen malli

24.3.2021, 12 §
Varastotilan vuokraaminen Koillis Seura ry:lle Jakomäen nuorisotalosta

24.3.2021, 13 §
Varastohuoneen vuokraaminen Pienperheyhdistys r.y.:lle Jakomäen 
nuorisotalosta

24.3.2021, 14 §
Elokuva ja animaatiokurssit 2 / Harrastamisen Suomen malli

25.3.2021, 15 §
Parkour kurssit 2 / Harrastamisen Suomen malli

25.3.2021, 16 §
Kuvataidekurssit 2 / Harrastamisen Suomen malli

25.3.2021, 17 §
Eläinkerho / Harrastamisen Suomen malli

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

19.3.2021, 5 §
Malminkartanon harrastushallin liikuntavälineiden hankkiminen, minikil-
pailutus

Kumppanuuspäällikkö
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19.3.2021, 11 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

23.3.2021, 12 §
Nuoret Muslimit Helsinki ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

23.3.2021, 13 §
Lastenkerho (Pikku Huopalahti) talokerhoavustuspäätöksen keväälle 
2021 muuttaminen

Nuorisojaosto

18.3.2021, § 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

18.3.2021, § 7
Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustuspäätöksen 2020 muuttami-
nen

18.3.2021, § 8
Nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumi-
nen Helsingin kaupungilla

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

23.3.2021, § 4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

23.3.2021, § 5
Tanssin talo ry:n vuoden 2020 avustuksen käyttöoikeuden muutos 
vuodelle 2021

23.3.2021, § 6
Q-teatteri ry:lle vuodelle 2021 myönnetyn avustuksen peruuttaminen ja 
hakemuksen ottaminen uudelleen käsittelyyn

23.3.2021, § 7
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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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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§ 40
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta avoimen ja maksuttoman 
tilan tarjoamiseksi jokaisessa kaupunginosassa

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki omilla 
toimillaan lisää tilojen saatavuutta eri alueilla. Kaupunkistrategian mu-
kaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala varmistaa, että sen omia tiloja on helppoa ja turvallista 
käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta pyrkii kaupungin strategian ja kaupunginhallituk-
sen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti 
osaltaan varmistamaan, että tilatarjontaa kasvatetaan kaupunginosissa 
palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden puitteissa, 
huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, jo-
hon tilat on alun perin osoitettu. Avointa ja maksutonta tilojen käyttöä 
edistetään jatkossakin osana toimialan peruskorjaus- ja uudisrakenta-
mishankkeiden toteutusta, ja tilojen käyttötarkoitukset on määritelty 
kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. Tilasuunnittelussa huomioi-
daan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osal-
listetaan erilaisia sidosryhmiä. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta 
asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää 
lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä 
hetkellä yli kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita eri-
laisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai 
äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja 
on noin kaksikymmentä. Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisi-
kymmentä muuta tilaa: 28 ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä 
ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. 
Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri 
puolilta kaupunkia. Yhteensä Varaamo-palvelussa on kuntalaisten va-
rattavissa tällä hetkellä noin 130 Helsingin kaupungin tilaa. Tämänhet-
kisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kui-
tenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta. 
Varattavien tilojen määrä voidaan kymmenkertaistaa seuraavien vuo-
sien aikana, palvelujen luopuessa erillisjärjestelmistä ja rakenteista.
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Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saata-
vuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvis-
tusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteäm-
min varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman 
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivaraus-
järjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjes-
telmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edel-
lyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoit-
telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää 
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökoh-
taisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskei-
nen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.

Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen 
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi 
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaa-
va kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on 
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauk-
sista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemis-
tä. Ohjausryhmää johtaa kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. 
Operatiivinen tiimi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista, tukee 
ohjausryhmän työskentelyä. Hallintamallin mukaisesti kaupunginkanslia 
vastaa järjestelmäkehityksestä sekä omistaa tila- ja resurssivarauspal-
velualustan. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan johdolla. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista 
ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista 
sekä peruutusehdoista. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tilatekni-
sen kokonaisuuden koordinoinnista, pois lukien liikunnan fyysisten tilo-
jen hallinta, sekä kaavoituksesta. Muut asukaskäyttöön liittyvät linjauk-
set toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksy-
mien asukaskäytön periaatteiden pohjalta. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tähän mennessä pyritty edistä-
mään tilojen asukaskäyttöä erityisesti kirjastopalvelukokonaisuudessa 
ja nuorisopalvelukokonaisuudessa tuomalla tiloja varattavaksi Varaa-
mo-palvelun kautta. Kirjastojen ja nuorisopalveluiden tilat muodostavat 
merkittävimmän osan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämänhetkises-
tä tilatarjonnasta Varaamo-palvelussa. Nuorisopalveluiden tilatarjontaa 
kasvatetaan vuoden 2021 aikana entisestään, kun järjestöjen vakiovuo-
rojen haku siirtyy vaihteittain osaksi Varaamo-palvelua. Liikuntapalve-
lukokonaisuus on tuonut palveluun varattavaksi tenniskenttiä sekä me-
rellisiä palveluita kuten saunoja, mökkejä ja kokoushuviloita vuonna 
2020. Kulttuurinpalveluiden tilojen tarjoamista Varaamo-palvelun kautta 
on selvitetty vuosien 2019–2020 aikana, mutta nykyinen tilavarausjär-
jestelmä ei toistaiseksi ole mahdollistanut kulttuuripalveluiden hallin-
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noimien tapahtumatilojen tuomista varattavaksi Varaamo-palvelun 
kautta. Tilavarauskokonaisuuden tärkeimmäksi kehityskohteiksi vuodel-
le 2021 on asetettu säännöllisen varaamisen kehittäminen. Tapahtu-
matilojen ja -alueiden varaamisen kehitystyö käynnistetään loppuvuo-
desta 2021. Kehitystyössä ovat mukana kaikki toimialat.

Helsinki pyrkii jatkossa yhä enenevissä määrin mahdollistamaan avoi-
men ja maksuttoman tilan tarjontaa kaupunginosittain myös osana 
kaupungin uudiskohteiden suunnittelua. Esimerkkiä kaupunginosayh-
distyksiä ja asukkaita osallistavasta tilojen suunnittelusta edustaa Ja-
komäen uusi palvelurakennus Jakomäen sydän. Jakomäen sydämeen 
sijoittuvat peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon tilat. 
Uusi palvelurakennus on suunniteltu yhdessä talon tulevien käyttäjien 
kanssa asukastoimintaa ajatellen ja siinä on osallistettu asukkaita ja 
yhdistyksiä talon suunnitteluvaiheesta alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkivät yhdessä 
edistämään ja kehittämään asukaskäytön yhteistyörakennetta. Ensim-
mäiset tilat on luovutettu käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen yh-
teydessä olevien liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu maaliskuus-
sa 2021, jolloin koko Jakomäen sydän -palvelurakennus on valmis. Ti-
lojen hallinnointiin, luovuttamiseen ja käyttöön liittyvä työ on käynnissä. 
Jakomäen sydämen valmistuminen lisää Itä-Helsingissä alueellista tila-
tarjontaa ja toimii esimerkkinä tuleville osallistaville tilahankkeille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkossakin lisätä 
avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa osana erilaisten peruskorjaus- ja uu-
diskohteiden suunnittelua. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja mak-
suttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin osana 
koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua. Näiden palvelutar-
peiden suunnitteluperiaatteiden määrittelyä toimiala edistää yhteistyös-
sä muiden toimialojen kanssa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 6.4.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ja 
14 muun valtuutetun aloitteesta jossa esitetään avointa ja maksutonta 
tilaa jokaiseen kaupunginosaan. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 180

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 120

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 112

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 101
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§ 41
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2020

HEL 2021-003605 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja oikeutti 
toimialajohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 89045

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2020, FINAL (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kertomusvuosi oli kolmas toimialan kokonainen toimintavuosi ja se 
poikkesi täysin kaikista aiemmista vuosista. Syynä oli tammikuussa 
Suomenkin saavuttanut koronapandemia, joka rajoitti toimipaikkojen 
aukioloa tai piti ne suljettuina suurimman osan vuodesta.  

Poikkeustilanteessa toimialalla alettiin yhdessä etsiä vaihtoehtoisia ta-
poja tuottaa kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluja sekä tehdä nuoriso-
työtä. Erityisesti etäpalveluihin panostettiin. Omaehtoisen liikkumisen li-
säämiseksi tuotettiin videomateriaalia, YLE TV2:n kanssa lanseerattiin 
uusi ikääntyneiden liikuntaa kotona edistävä ohjelmasarja, museo-
käynnit mahdollistettiin virtuaalisina ja kaupunginorkesterin konsertteja 
striimattiin verkkoon. Korona-aika opetti ihmiset käyttämään kirjaston 
verkkopalveluja, lukemaan lehdet verkossa ja kirjat näytöltä. 

Rajoitukset vaikuttivat erityisesti kulttuurin kenttään. Siitä huolimatta 
kulttuurikeskuksissa järjestettiin vuoden aikana 1 243 tapahtumaa ja 
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tapahtumiin osallistui 296 000 kävijää. Nuorten tilannetta parannet-
tiin tehostamalla jalkautuvaa nuorisotyötä. Nuorisotyöntekijät olivat ta-
voitettavissa myös erilaisten digitaalisten kanavien kautta. Mobiili har-
rastushaku Harrastuspassi otettiin käyttöön.  

Koronarajoitusten vuoksi ulkoilualueiden kävijämäärät tuplaantuivat, ul-
kokuntoilupaikkojen käyttö lisääntyi räjähdysmaisesti ja uimarannoilla 
vieraili ennätysmäärä kävijöitä, yhteensä lähes miljoona kävijää, eli yli 
200 000 enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka liikuntapaikkojen aukio-
loa jouduttiin rajoittamaan, asiakaspalaute oli myönteistä. Helsinki valit-
tiin Suomen Aktiivisimmaksi Työpaikaksi 2020. Voiton toi muun muas-
sa monipuolinen ja laadukas henkilöstöliikunnan tarjonta.  

Helsinki-apu -hankkeessa annettiin viiden kuukauden aikana asiointi- ja 
keskusteluapua yli 70-vuotiaille helsinkiläisille. Hankkeeseen osallistui 
600  työntekijää ja 500 vapaaehtoista, soitettuja puheluita oli lähes 
68 000 ja kotiin toimitettuja ruoka- ja apteekkitoimituksia lähes 
6 600. Palvelu toteutettiin yhdessä sosiaali- ja terveystoimia-
lan, seurakuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. 

Joulun aikaan toteutettiin yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan, seura-
kuntien ja järjestöjen kanssa hanke, jonka tavoitteena asiointiavun si-
jaan oli henkisessä ja hengellisessä avussa ja toisen ihmisen tavoitta-
misessa. Tarjolla oli henkistä ja hengellistä tukea sekä terveysturvallisia 
rauhoittumisen hetkiä, kannustettiin asukkaita naapuriavun tarjoami-
seen ja välitettiin taidelahjoja; kulttuuriesityksiä mm. seniori- ja palvelu-
talojen pihoilla.    

Hallinnon organisaatio uudistettiin

Toimialan hallinnon uudistamisprosessi alkoi alkuvuodesta 2020 ja 
saatiin päätökseen vuoden lopussa. Uudessa organisaatiossa on viisi 
palvelua aiemman seitsemän sijaan. Palvelut ovat hallinto-palvelut, 
henkilöstöpalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, talous- ja suun-
nittelupalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Uusi organisaa-
tiomalli tuli voimaan 1.1.2021.  

Henkilöstö

Toimialan esihenkilöt osallistuivat valmentavan johtamisen koulutusko-
konaisuuteen vuoden 2020 aikana. Kunta10:n ja Uudistumisen pulssin 
henkilöstökyselyjen tulokset paranivat ja esimerkiksi valmentava joh-
taminen kehittyi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattaessa. Asiantun-
tijatyötä tekevät siirtyivät maaliskuussa 2020 etätyöhön, joka jatkui 
vuoden loppuun saakka. Henkilökuntaa siirrettiin avustaviin tehtäviin 
tarpeen mukaan toisille toimialoille.
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Talouden tulos oli vuoden haasteisiin nähden hyvä

Korona heikensi toimialan tulokertymää noin 9,5 miljoonaa euroa. Tu-
lonmenetykset koostuivat mm. pääsylippu- ja muista myyntituloista se-
kä vuokratuloista. Koronan aiheuttamia menosäästöjä syntyi 7,5 mil-
joonaa euroa. Säästöä saatiin pääosin henkilöstömenoista ja palkkiois-
ta, tarvike- ja palveluostoista sekä vuokrista. Koronapandemian netto-
vaikutus toimialan toimintakatteeseen oli - 5,3 miljoonaa euroa. Toimin-
takate toteutui 1,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 89045

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2020, FINAL (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 42
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tilinpäätös

HEL 2021-002373 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: "Lautakunta pitää epäkohtana sitä ettei toimialan 
henkilöstölle makseta tänäkään vuonna tulospalkkioita."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: "Lautakunta pyytää raporttia vuoden lopussa siihen 
miten toimialan henkilöstön uudelleen sijoittaminen toimialalla on onnis-
tunut."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Sami Muttilainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut 
(liittyen rauenneeseen vastaehdotukseen 1):

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on jo ennestään heikoiten palkattu 
kaupungin toimialoista. Tämä ei ole kaupungin yhdenvertaisuussuunni-
telman mukaista. Henkilöstö on venynyt omalta tontiltaan yli palvelura-
jojen. Ottaen huomioon kuntalaisten tyytyväisyyden toimialan palvelui-
hin, kiittäminen laadukkaasta työstä ei yksinään riitä. Arvostuksen tulee 
näkyä konkreettisemmin. Toimiala ei voi myöskään loputtomasti naker-
taa itseään sisältä ruokkien samalla konsulttipalveluita.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030

kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet
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1 2020 Kuva tilinpäätösteksti ja tavoitteet
2 2020 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
3 TP2020 Kuva eurotaulukot
4 2020 Kuva Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin 
ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan 
toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteissä sekä toimialan toimintaker-
tomuksessa.

Käyttötalous 41001

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetissa tuloille 
oli varattu määrärahaa 35 623 000 euroa ja menoille 229 642 000 eu-
roa. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on −194 020 000 euroa. 
Toimiala on nettobudjetoitu, joten toimialalta edellytetään toimintakat-
teessa pysymistä.

Toimialan tilinpäätöksessä tulot ovat 24 073 000 euroa ja menot 219 
978 000 euroa. Tulot alittavat budjetin 11 550 000 ja menoalitus oli 9 
664 000. Toimintakate oli −195 906 000 euroa ja kateylitys näin ollen 1 
886 000 euroa.

Avustukset 41002–41003

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin 
laitosavustukset (23 047 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (15 
904 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha oli 38 951 000 
euroa ja toteuma 38 935 000 euroa.  Määräraha alittui liikunnan osalta 
16 000 euroa

Investoinnit 80504

Investointeihin osoitettua määrärahaa oli kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla ylitysoikeuksineen 9 652 000 euroa.

Toimialan investointeihin käytettiin 8 468 000 euroa, josta ICT hankin-
tojen osuus oli 3 644 000 euroa ja muita hankintoja 4 824 000 euroa. 
Suurimmat investoinnit liittyivät toimialan digitalisaatio-ohjelmaan. 
Muista hankinnoista merkittävimpiä olivat raitiovaunumuseo, julkiset 
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taidehankinnat, Biennaali, kaupunginorkesterin soitinhankinnat, aluekir-
jastojen hankinnat ja Malminkartanon harrastushalli.

Muita investointirahoja jäi käyttämättä 1 183 000 euroa. Niiden osalta 
toteutus siirtyi vuodelle 2021. Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2021 kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2020 käyttämättä jääneiden 
määrärahojen osalta ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvioon.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030

kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet

1 2020 Kuva tilinpäätösteksti ja tavoitteet
2 2020 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
3 TP2020 Kuva eurotaulukot
4 2020 Kuva Museokaupan kirjanpidon eriyttäminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 43
Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 
ja 18.1.2021, § 2

HEL 2021-000219 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jätti tutkimatta As Oy Helsingin Afro-
diten yhdentoista asukkaan oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 
27.4.2020 § 19 tekemän päätöksen osalta myöhässä saapuneena ja 
hylkäsi oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 tekemän 
päätöksen osalta perusteettomana. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.2.2021, täydennys klo 15.55

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teh-
neet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksitoista As Oy Helsingin Afroditen asukasta ovat tehneet 8.2.2021 
oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan päätöksistä 27.4.2020 § 19 sekä 
18.1.2021 § 2. 
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Liikuntajohtajan päätöksellä 27.4.2020 § 19 on päätetty maa-alueiden 
vuokraamisesta Aurinkolahden uimarannalta padel-kenttää, Aurinko-
lahden uimarannalta sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista, Laut-
tasaaren uimarannalta sup-lautojen vuokraamista ja Munkkiniemen ui-
marannalta jäätelökioskia varten. Liikuntajohtajan päätös 27.4.2020 § 
19 on lainvoimainen ja oikaisuvaatimus on tämän päätöksen osalta 
saapunut myöhässä, joten oikaisuvaatimus jätetään tältä osin tutkimat-
ta myöhässä saapuneena 

Liikuntajohtajan päätöksellä 18.1.2021 § 2 on päätetty Aurinkolahden 
uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämisestä The Park 
Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle. Tämän päätöksen osalta oikaisuvaatimus 
on saapunut määräajassa ja se voidaan tutkia. 

Oikaisuvaatimus

Yksitoista As Oy Helsingin Afroditen asukasta ********** ovat vaatineet, 
että liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 päätös on kumottava. Oikaisuvaati-
muksen mukaan liikuntajohtajan tekemä päätös ei ole vuokrasopimuk-
sen siirto, vaan täysin uusi vuokrasopimus. Vuokrasopimukset The 
Park Boys Oy:n kanssa ja toisaalta JS-Padel Oy:n kanssa ovat sana-
muodoiltaan ja ehdoiltaan oleellisilta osiltaan poikkeavat ja näin ollen 
vuokraus pitää saattaa uuteen käsittelyyn. Uudesta sopimuksesta olisi 
myös pitänyt järjestää kuntalain edellyttämä osallistumis- ja kuulemis-
menettely. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan vuokrasopimuksen siir-
rosta on aiheutunut Helsingin kaupungille 12 710 euron tappio. The 
Park Boys Oy:n vuokrasopimuksessa kokonaisvuokratuotoksi on mää-
ritelty 76 260 euroa, kun taas JS-Padel Oy:n sopimuksessa kokonais-
vuokratuotto on 63 550 euroa, eikä tiettävästi The Park Boys Oy ole 
maksanut vuoden 2020 vuosivuokraa (12 710 euroa). Lisäksi oikaisu-
vaatimuksen mukaan vuokrattavalle alueelle ei asemakaavamerkinnän 
mukaan saa rakentaa kiinteitä rakennelmia. Oikaisuvaatimus tarkempi-
ne perusteluineen on asian liitteenä.

Oikaisuvaatimusta on täydennetty 19.2.2021. Hallintolain 22 pykälään 
perustuen asianosainen voi omasta aloitteestaan täydentää oikaisu-
vaatimustaan sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian 
ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Täydennyksessä on il-
moitettu lisää henkilöitä, jotka allekirjoittavat oikaisuvaatimuksen. Jos 
oikaisuvaatimukseen lisätään allekirjoittajia, katsotaan, että kyse on 
uudesta oikaisuvaatimuksesta, joka käsitellään omana erillisenä asia-
naan.

Helsingin kaupunki

Liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 päätöksellä on päätetty yksinomaan Au-
rinkolahden uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämisestä 
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The Park Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle. Aurinkolahden padel-kentän 
maanvuokrasopimus on siirretty JS Padel Oy:lle The Park Boys Oy:n 
pyynnöstä. Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralaisella ei ole oikeutta 
vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeutta toiselle. Vuokrasopi-
mus on siirretty kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen The Park Boys 
Oy:ltä JS Padel Oy:lle. JS Padel Oy:n vuokrasopimusluonnokseen on 
ennen siirtopäätöstä tehty ainoastaan pakollisia teknisiä korjauksia ja 
sanamuotokorjauksia, kuten vuokralaisen nimi, sopimuksen alkamisa-
jankohta ja vuokran suuruus koko vuokra-ajalta. Lisäksi siirtopäätöksen 
jälkeen on sopimusluonnokseen lisätty kohtaan 5 (vuokraoikeuden kun-
to, luovutus ja käyttö) teknisenä korjauksena ja selvennyksenä kysei-
sestä kohdasta epähuomiossa pois jäänyt käyttöoikeusaika, vaikka se 
sopimuskohdassa 7 (vuokra ja sen maksaminen) onkin määritelty. 
Oleellista kuitenkin on, että kaikki oikeudet ja velvoitteet ovat pysyneet 
täysin samoina ja näin ollen liikuntajohtajan päätöksellä on päätetty yk-
sinomaan vuokrasopimuksen siirrosta, eikä kysymys ole miltään osin 
uudesta vuokrasopimuksesta. 

Vuokranantaja voi harkintansa mukaan antaa suostumuksensa vuokra-
sopimuksen siirtoon. Vuokrasopimuksen siirto on tarkoituksenmukaista 
ja perusteltua, kun yritysten välillä on esimerkiksi omistajuuteen perus-
tuva, toiminnallinen tai muu yhteys. The Park Boys Oy pyysi vuokraso-
pimuksen siirtoa, koska vuokrasopimuksen mukaista toimintaa on tar-
koitus jatkossa toteuttaa JS Padel Oy:n nimissä. The Park Boys Oy:n ja 
JS Padel Oy:n välillä on selvä omistajuuteen perustuva yhteys, joten 
vuokrasopimuksen siirrolle ei voi katsoa olevan estettä. Vuokrasopi-
muksen siirrolla ei ole vaikutusta itse vuokraukseen, eikä se myöskään 
vaaranna vuokrauksen avoimuutta.   

Muut oikaisuvaatimuksessa esitetyt väitteet eivät ole merkityksellisiä 
nyt kyseessä olevan siirtopäätöksen osalta, eikä niillä ole vaikutusta 
päätösarviointiin. Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus on 
kaikilta osin aiheeton.  

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.2.2021, täydennys klo 15.55
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teh-
neet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.03.2021 § 29

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
18.01.2021 § 2
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§ 44
Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 
ja 18.1.2021, § 2

HEL 2021-000219 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jätti tutkimatta As Oy Helsingin Afro-
diten kymmenen asukkaan oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 
27.4.2020 § 19 tekemän päätöksen osalta myöhässä saapuneena ja 
hylkäsi oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 tekemän 
päätöksen osalta perusteettomana. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kymmenen As Oy Helsingin Afroditen asukasta ovat tehneet 8.2.2021 
oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan päätöksistä 27.4.2020 § 19 sekä 
18.1.2021 § 2. 
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Liikuntajohtajan päätöksellä 27.4.2020 § 19 on päätetty maa-alueiden 
vuokraamisesta Aurinkolahden uimarannalta padel-kenttää, Aurinko-
lahden uimarannalta sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista, Laut-
tasaaren uimarannalta sup-lautojen vuokraamista ja Munkkiniemen ui-
marannalta jäätelökioskia varten. Liikuntajohtajan päätös 27.4.2020 § 
19 on lainvoimainen ja oikaisuvaatimus on tämän päätöksen osalta 
saapunut myöhässä, joten oikaisuvaatimus jätetään tältä osin tutkimat-
ta myöhässä saapuneena. 

Liikuntajohtajan päätöksellä 18.1.2021 § 2 on päätetty Aurinkolahden 
uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämisestä The Park 
Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle. Tämän päätöksen osalta oikaisuvaatimus 
on saapunut määräajassa ja se voidaan tutkia. 

Oikaisuvaatimus

Kymmenen As Oy Helsingin Afroditen asukasta ********** ovat vaati-
neet, että liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 päätös on kumottava. Oikaisu-
vaatimuksen mukaan liikuntajohtajan tekemä päätös ei ole vuokraso-
pimuksen siirto, vaan täysin uusi vuokrasopimus. Vuokrasopimukset 
The Park Boys Oy:n kanssa ja toisaalta JS-Padel Oy:n kanssa ovat 
sanamuodoiltaan ja ehdoiltaan oleellisilta osiltaan poikkeavat ja näin ol-
len vuokraus pitää saattaa uuteen käsittelyyn. Uudesta sopimuksesta 
olisi myös pitänyt järjestää kuntalain edellyttämä osallistumis- ja kuu-
lemismenettely. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan vuokrasopimuk-
sen siirrosta on aiheutunut Helsingin kaupungille 12 710 euron tappio. 
The Park Boys Oy:n vuokrasopimuksessa kokonaisvuokratuotoksi on 
määritelty 76 260 euroa, kun taas JS-Padel Oy:n sopimuksessa koko-
naisvuokratuotto on 63 550 euroa, eikä tiettävästi The Park Boys Oy 
ole maksanut vuoden 2020 vuosivuokraa (12 710 euroa). Lisäksi oikai-
suvaatimuksen mukaan vuokrattavalle alueelle ei asemakaavamerkin-
nän mukaan saa rakentaa kiinteitä rakennelmia. Oikaisuvaatimus tar-
kempine perusteluineen on asian liitteenä.

Oikaisuvaatimusta on täydennetty 8.2.2021. Hallintolain 22 pykälään 
perustuen asianosainen voi omasta aloitteestaan täydentää oikaisu-
vaatimustaan sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian 
ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Täydennyksessä on il-
moitettu yksi oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja lisää. Jos oikaisuvaati-
mukseen lisätään allekirjoittajia, katsotaan, että kyse on uudesta oikai-
suvaatimuksesta, joka käsitellään omana erillisenä asianaan.

Helsingin kaupunki

Liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 päätöksellä on päätetty yksinomaan Au-
rinkolahden uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämisestä 
The Park Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle. Aurinkolahden padel-kentän 
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maanvuokrasopimus on siirretty JS Padel Oy:lle The Park Boys Oy:n 
pyynnöstä. Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralaisella ei ole oikeutta 
vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeutta toiselle. Vuokrasopi-
mus on siirretty kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen The Park Boys 
Oy:ltä JS Padel Oy:lle. JS Padel Oy:n vuokrasopimusluonnokseen on 
ennen siirtopäätöstä tehty ainoastaan pakollisia teknisiä korjauksia ja 
sanamuotokorjauksia, kuten vuokralaisen nimi, sopimuksen alkamisa-
jankohta ja vuokran suuruus koko vuokra-ajalta. Lisäksi siirtopäätöksen 
jälkeen on sopimusluonnokseen lisätty kohtaan 5 (vuokraoikeuden kun-
to, luovutus ja käyttö) teknisenä korjauksena ja selvennyksenä kysei-
sestä kohdasta epähuomiossa pois jäänyt käyttöoikeusaika, vaikka se 
sopimuskohdassa 7 (vuokra ja sen maksaminen) onkin määritelty. 
Oleellista kuitenkin on, että kaikki oikeudet ja velvoitteet ovat pysyneet 
täysin samoina ja näin ollen liikuntajohtajan päätöksellä on päätetty yk-
sinomaan vuokrasopimuksen siirrosta, eikä kysymys ole miltään osin 
uudesta vuokrasopimuksesta. 

Vuokranantaja voi harkintansa mukaan antaa suostumuksensa vuokra-
sopimuksen siirtoon. Vuokrasopimuksen siirto on tarkoituksenmukaista 
ja perusteltua, kun yritysten välillä on esimerkiksi omistajuuteen perus-
tuva, toiminnallinen tai muu yhteys. The Park Boys Oy pyysi vuokraso-
pimuksen siirtoa, koska vuokrasopimuksen mukaista toimintaa on tar-
koitus jatkossa toteuttaa JS Padel Oy:n nimissä. The Park Boys Oy:n ja 
JS Padel Oy:n välillä on selvä omistajuuteen perustuva yhteys, joten 
vuokrasopimuksen siirrolle ei voi katsoa olevan estettä. Vuokrasopi-
muksen siirrolla ei ole vaikutusta itse vuokraukseen, eikä se myöskään 
vaaranna vuokrauksen avoimuutta. 

Muut oikaisuvaatimuksessa esitetyt väitteet eivät ole merkityksellisiä 
nyt kyseessä olevan siirtopäätöksen osalta, eikä niillä ole vaikutusta 
päätösarviointiin. Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus on 
kaikilta osin aiheeton. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.03.2021 § 27

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
18.01.2021 § 2
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§ 45
Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 
ja 18.1.2021, § 2

HEL 2021-000219 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jätti tutkimatta ********** oikaisuvaa-
timuksen liikuntajohtajan 27.4.2020 § 19 tekemän päätöksen osalta 
myöhässä saapuneena ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 
18.1.2021 § 2 tekemän päätöksen osalta perusteettomana.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** ovat tehneet 8.2.2021 oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 
päätöksistä 27.4.2020 § 19 sekä 18.1.2021 § 2.

Liikuntajohtajan päätöksellä 27.4.2020 § 19 on päätetty maa-alueiden 
vuokraamisesta Aurinkolahden uimarannalta padel-kenttää, Aurinko-
lahden uimarannalta sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista, Laut-
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tasaaren uimarannalta sup-lautojen vuokraamista ja Munkkiniemen ui-
marannalta jäätelökioskia varten. Liikuntajohtajan päätös 27.4.2020 § 
19 on lainvoimainen ja oikaisuvaatimus on tämän päätöksen osalta 
saapunut myöhässä, joten oikaisuvaatimus jätetään tältä osin tutkimat-
ta myöhässä saapuneena. 

Liikuntajohtajan päätöksellä 18.1.2021 § 2 on päätetty Aurinkolahden 
uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämisestä The Park 
Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle. Tämän päätöksen osalta oikaisuvaatimus 
on saapunut määräajassa ja se voidaan tutkia. 

Oikaisuvaatimus

********** ovat vaatineet, että liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 päätös on 
kumottava. Oikaisuvaatimuksen mukaan liikuntajohtajan tekemä pää-
tös ei ole vuokrasopimuksen siirto, vaan täysin uusi vuokrasopimus. 
Vuokrasopimukset The Park Boys Oy:n kanssa ja toisaalta JS-Padel 
Oy:n kanssa ovat sanamuodoiltaan ja ehdoiltaan oleellisilta osiltaan 
poikkeavat ja näin ollen vuokraus pitää saattaa uuteen käsittelyyn. Uu-
desta sopimuksesta olisi myös pitänyt järjestää kuntalain edellyttämä 
osallistumis- ja kuulemismenettely. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan 
vuokrasopimuksen siirrosta on aiheutunut Helsingin kaupungille 12 710 
euron tappio, koska vuoden 2020 vuokra on maksamatta. The Park 
Boys Oy:n luottotiedot ovat jääneet tarkistamatta, vuokravakuita ei ole 
vaadittu, vuokrasopimus on ammattitaidottomasti laadittu, eikä kilpailu-
tus ole ollut asianmukainen. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan vuok-
rattavalle alueelle ei asemakaavamerkinnän mukaan saa rakentaa pa-
del-kentän tyyppisiä rakennelmia. Oikaisuvaatimus tarkempine peruste-
luineen on asian liitteenä.

Helsingin kaupunki

Liikuntajohtajan 18.1.2021 § 2 päätöksellä on päätetty yksinomaan Au-
rinkolahden uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämisestä 
The Park Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle. Aurinkolahden padel-kentän 
maanvuokrasopimus on siirretty JS Padel Oy:lle The Park Boys Oy:n 
pyynnöstä. Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralaisella ei ole oikeutta 
vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeutta toiselle. Vuokrasopi-
mus on siirretty kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen The Park Boys 
Oy:ltä JS Padel Oy:lle. JS Padel Oy:n vuokrasopimusluonnokseen on 
ennen siirtopäätöstä tehty ainoastaan pakollisia teknisiä korjauksia ja 
sanamuotokorjauksia, kuten vuokralaisen nimi, sopimuksen alkamisa-
jankohta ja vuokran suuruus koko vuokra-ajalta. Lisäksi siirtopäätöksen 
jälkeen on sopimusluonnokseen lisätty kohtaan 5 (vuokraoikeuden kun-
to, luovutus ja käyttö) teknisenä korjauksena ja selvennyksenä kysei-
sestä kohdasta epähuomiossa pois jäänyt käyttöoikeusaika, vaikka se 
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sopimuskohdassa 7 (vuokra ja sen maksaminen) onkin määritelty. 
Oleellista kuitenkin on, että kaikki oikeudet ja velvoitteet ovat pysyneet 
täysin samoina ja näin ollen liikuntajohtajan päätöksellä on päätetty yk-
sinomaan vuokrasopimuksen siirrosta, eikä kysymys ole miltään osin 
uudesta vuokrasopimuksesta. 

Vuokranantaja voi harkintansa mukaan antaa suostumuksensa vuokra-
sopimuksen siirtoon. Vuokrasopimuksen siirto on tarkoituksenmukaista 
ja perusteltua, kun yritysten välillä on esimerkiksi omistajuuteen perus-
tuva, toiminnallinen tai muu yhteys. The Park Boys Oy pyysi vuokraso-
pimuksen siirtoa, koska vuokrasopimuksen mukaista toimintaa on tar-
koitus jatkossa toteuttaa JS Padel Oy:n nimissä. The Park Boys Oy:n ja 
JS Padel Oy:n välillä on selvä omistajuuteen perustuva yhteys, joten 
vuokrasopimuksen siirrolle ei voi katsoa olevan estettä. Vuokrasopi-
muksen siirrolla ei ole vaikutusta itse vuokraukseen, eikä se myöskään 
vaaranna vuokrauksen avoimuutta.  

Muut oikaisuvaatimuksessa esitetyt väitteet eivät ole merkityksellisiä 
nyt kyseessä olevan siirtopäätöksen osalta, eikä niillä ole vaikutusta 
päätösarviointiin. Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus on 
kaikilta osin aiheeton. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.03.2021 § 28

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 
18.01.2021 § 2
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§ 46
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee yleisten 
alueiden taiteen osallistavuutta

HEL 2020-011652 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta yleisten 
alueiden taiteen osallistavuudesta ja julkisen taiteen äärellä tapahtu-
vasta oleskelusta ja liikunnasta monin tavoin kannatettavana. Aloittee-
seen liittyy kuitenkin myös joitakin ongelmallisia näkökohtia ja käytän-
nön seikkoja, joita seuraavassa pyrimme valottamaan. 

Taustaksi todettakoon, että vastuutahoina Helsingin julkisen taiteen 
hankinnoissa ovat HAM Helsingin taidemuseo, kaupunkiympäristön 
toimiala ja kaupunginkanslia. HAM toimii kaupungin julkisen taiteen ti-
lauksissa taideasiantuntijana ja huolehtii kaupungin taidekokoelmasta, 
johon Taidemuseon kuratoimat julkiset taideteokset liitetään. Taidemu-
seo vastaa teosten säilymisestä, konservoinnista ja ylläpidosta yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Teosten tilaajana on koh-
teesta riippuen kaupunkiympäristön toimiala tai kanslia, ja kaupun-
kiympäristön toimiala vastaa mm. teoksiin liittyvistä katurakenteista, ki-
veyksistä, perustuksista ja valaisusta. 

Aloitteessa mainitaan Kalasataman Capellanaukiolla sijaitseva Jacob 
Dahlgrenin Early Morning, Eternity Sculpture esimerkkinä teoksesta, 
jonka osallistavaa käyttöä kaupunki olisi pyrkinyt torjumaan. Lähestyt-
tävyys ja vuorovaikutukseen kannustaminen on tosiaan ollut sekä teok-
sen tekijän Jacob Dahlgrenin että teoksen kuratoimisesta ja tilaamises-
ta vastanneen työryhmän toive. Asukkaat ovat ottaneet teoksen omak-
seen: siellä istutaan, siihen nojaillaan ja sitä halaillaan, lapset leikkivät 
sen sisällä, ja se toimii kohtaamispaikkana ja keskustelunavauksena. 

Teokseen kiipeily on sen sijaan jouduttu turvallisuussyistä kieltämään, 
samoin kuin teoksessa rullalautailu. Kiipeilyssä vaarassa ovat kiipeilijät, 
rullalautailussa puolestaan itse teos. Teos ehti heti valmistuttuaan va-
hingoittua rullalautailusta, ja nyt sen maalipinta joudutaan hiomaan ja 
maalaamaan uudelleen. Tästä syystä rullalautailua teoksella on joudut-
tu jälkikäteen ehkäisemään muuttamalla katukiveystä sen ympärillä. 
Yksittäiset lohkopintaiset kivet osoittautuivat kuitenkin liian korkeiksi es-
teettömyyden kannalta., ja asia korjattiin pian kiviä madaltamalla.  
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Kaupunkistrategiassa ja luonnollisesti myös julkisen taiteen proses-
seissa osallisuus on tärkeä arvo ja toimintatapa. Osallisuus taiteessa 
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Se voi toteutua monin eri tavoin 
ja eri vaiheissa teoksen elinkaarta, esimerkiksi kaupunkilaisten kuule-
misena jo ennen taiteilijavalintaa; se voi myös olla koko taideteospro-
sessin ytimessä kuten yhteisötaiteen teoksissa. Osallisuutta voi raken-
taa taidekasvatuksen keinoin. Teoksiin, niiden tekijöihin ja taustoihin tu-
tustuminen edistää kaupunkilaisten omistajuutta ja osallisuutta niistä. 
Julkinen taide voi tarjota alustan kaupunkilaisten omille ja yhdessä jae-
tuille merkityksille ja muistoille. Taideteos voi toimia puheenaiheena, 
kokoontumispaikkana, maamerkkinä, löytönä, toisen taiteellisen inter-
vention alustana ja kaupunginosan visuaalisen identiteetin rakentajana. 

Valtuustoaloitteessa esimerkkinä taideteosten osallistavasta käytöstä 
mainitaan oleskelu ja liikunta. Mahdollisuus koskea julkisessa ulkotilas-
sa olevia teoksia ja oleskella niillä on arvokasta. Uusissa julkisen tai-
teen hankkeissa pyritäänkin mahdollistamaan lähelle pääsy aina, kun 
se on teoksen luonteen ja sisällön kannalta tarkoituksenmukaista eikä 
vaaranna teoksen tai kaupunkilaisten turvallisuutta. 

Julkinen taide voi tukea liikuntaharrastusta ja aktivoida ihmisiä liikku-
maan. Osallisuus voi toteutua hyvin myös ilman fyysistä kontaktia teok-
seen: vaikkapa seuraamalla valmiita kävely- tai pyöräilyreittejä julkisten 
veistosten äärelle tai kehittämällä HAMin veistoskartan avulla sellaisia 
itse. On kuitenkin monia syitä, joiden takia ainutkertaiset taideteokset 
vain harvoin soveltuvat liikunnan fyysisiksi alustoiksi. 

Jos taideteoksissa rohkaistaan urheilemaan tai kiipeilemään, kaupunki 
viime kädessä kantaa vastuun ihmisille sattuvista vahingoista. Taide-
teoksiin kiipeäminen ei koskaan ole täysin turvallista putoamis- ja juut-
tumisvaaran vuoksi. 

Liikuntaharrastuksen alustoina taideteokset ovat myös alttiita vaurioi-
tumiselle. Esimerkiksi rullalautailu rikkoo ja kuluttaa teoksia synnyttäen 
sekä äkillisiä, teosten murtumiseen liittyviä korjaustarpeita että jatku-
vasti uusiutuvaa naarmujen ja pintojen korjaustarvetta. Teosten korjaus 
ja säilymisen turvaaminen on kallista ja johtaa henkilötyöajan ja kus-
tannusten kasvuun, josta lausunto aiheellisesti kantaa huolta. Rullalau-
tailun estämisellä ei haluta torjua teosten osallistavaa, vaan niitä vahin-
goittavaa käyttöä. Estäviä toimenpiteitä joudutaan harkitsemaan myös 
turvallisuussyistä tai silloin, kun harrastus aiheuttaa asukkaita häiritse-
vää melua. 

Turvallisuusvaatimusten ja taiteellisesti korkeatasoisen taideteoksen 
yhteensovittaminen on haastavaa. Liikunta- ja leikkipaikkojen suunnit-
telussa on noudatettava lukuisia teknisiin ratkaisuihin, alustoihin, mate-
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riaaleihin ja mittasuhteisiin liittyviä standardeja ja turvallisuusmääräyk-
siä. Kuvataiteen alistaminen käyttöesineiden suunnittelustandardeille ei 
yleensä johda taiteellisen lopputuloksen kannalta parhaisiin ratkaisui-
hin, vaan vaarana on päätyä keskinkertaisiin kompromisseihin. 

Julkisten taideteosten käyttäminen kaupunkilaisten omiin tarkoituksiin 
on mielekästä ja mahdollista. Siihen olisi kuitenkin löydettävä tapoja, 
jotka eivät vahingoita teosta, riko sen tekijän tekijänoikeutta tai kutista 
taideteosta käyttöesineeksi. Kaupungissa törmäävät monet, keskenään 
vastakkaisetkin intressit ja toiminnot, ja uskomme että avoimesta, osal-
listavasta ja omintakeisesta kaupungista löytyy keskinäisen kunnioituk-
sen hengessä paikkansa niin urheilulle, harrastuksille, kaupunkilaisten 
omaehtoiselle toiminnalle kuin ammattitaiteilijoiden työn tuloksena syn-
tyneille taideteoksillekin.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Pennanen Petrus Jalankulkuväylien taide 
tukemaan osallistavaa käyttöä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.3.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen ja 
15 muun valtuutetun aloitteesta jossa esitetään, että julkisille jalankul-
kuväylille valittava taide suunnitellaan lähtökohtaisesti tukemaan ja 
mahdollistamaan teosten osallistavaa käyttöä mm. oleskeluun ja liikun-
taa, ja että mahdollinen varojen käyttö teosten osallistavan käytön tor-
jumiseen on syytä laittaa vakavaan tarkasteluun strategian linjausten 
valossa. 

Aloite kokonaisuudessaan liitteenä. Määräajasta johtuen lautakunnan 
tulee antaa lausunto tässä kokouksessa 30.3.2021.
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Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Pennanen Petrus Jalankulkuväylien taide 
tukemaan osallistavaa käyttöä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 47
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
maa-alueen vuokraamiseksi Helsingin kaupungin 43. kaupungino-
sasta (Herttoniemi) Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

HEL 2020-004348 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 43. kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 sijait-
sevan karttaliitteeseen merkityn 13 322 m²:n suuruisen tontin numero 2 
mukaisen maa-alueen vuokraamista Helsingin Liikuntahallit Oy:lle. 
Vuokra-alueelle sijoitetaan noin 6 967 k-m²:n harjoitusjäähalli oheisti-
loineen. 

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi liikuntajohtajan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka liitteenä olevan 
vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. 

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että hallissa tulee ole-
maan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Lisätään päätösesityksen viimeiseksi (4) kappaleeksi: 

 "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta edellyttää, että hallissa tulee ole-
maan viikoittain vapaita yleisöluisteluvuoroja."

Kannattaja: Sami Muttilainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakemus 18.2.2021
2 Hankesuunnitelma 16.2.2021
3 Vuokrasopimusluonnos_Helsingin Liikuntahallit Oy
4 Kartta_Herttoniemi_asemakaava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Hel-
singin kaupungin 43. kaupunginosassa (Herttoniemi) korttelissa 43285 
sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 13 322 m²:n suuruisen tontin nu-
mero 2 mukaisen maa-alueen vuokraamista Helsingin Liikuntahallit 
Oy:lle. Vuokra-alueelle sijoitetaan noin 6 967 k-m²:n harjoitusjäähalli 
oheistiloineen. 

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi liikuntajohtajan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka liitteenä olevan 
vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. 

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

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 18.2.2021 päivätty 
Helsingin Liikuntahallit Oy:n hakemus. Dokumentti koskee alueen pit-
käaikaista vuokraamista harjoitusjäähallin rakentamista varten Hertto-
niemen kaupunginosaan. Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa vuokra-
sopimuksen tekemistä yhtiön kanssa.              

Helsingin Liikuntahallit Oy:n omistaja on Helsingin kaupunkikonserniin 
kuuluva Jääkenttäsäätiö. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa kaksiker-
roksinen ja kokonaispinta-alaltaan 6 967 k-m² kokoinen harjoitusjäähal-
li. Rakennukseen sisältyisi kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa ja näiden 
oheistiloja. Yhtiön tarkoituksena on niin ikään jäädä keskuksen omista-
jaksi, joka huolehtii sen toteuttamisesta ja ylläpidosta. Harjoitusjäähallin 
mahdollinen rakentamisaikataulu ei ole vielä selvillä.

Jääurheilun olosuhteiden tuotanto perustuu Helsingin kaupungissa 
monituottajamalliin. Harjoitusjäähalleja ylläpitävät tällä hetkellä neljä 
toimijaa: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus 
(3 jääkenttää, joista 2 pois käytöstä vuoden 2021 jälkipuolelle asti), 
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Jääkenttäsäätiökonserni (15,5 jääkenttää) Nuorisojääkenttä Oy (2 jää-
kenttää) ja Hartwall-areena (1 jääkenttä).

Kaupunkikonsernin toimijoiden sisäisessä työnjaossa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Oulunkylän sekä 
Pirkkolan jäähalleista ja Jääkenttäsäätiökonserni Helsingin, Hernesaa-
ren, Salmisaaren, Kaarelan, Konalan, Vuosaaren, Malmin ja Palohei-
nän jäähalleista. Näistä ovat lähiaikoina sulkeutumassa Konalan (2021) 
ja Hernesaaren (2022–2023) jäähallit, ja niiden mukana on poistumas-
sa 4,5 jääkenttää. 

Helsingin kaupungin suurhankekoordinaatiotyöryhmän 27.2.2020 te-
kemän linjauksen mukaan kaupungin harjoitusjäähallikapasiteetti 
(2021: 19,5 jääkenttää) ei saisi tulevaisuudessa pienentyä. Päinvas-
toin, sen kasvattamiselle on selkeä paine harrastajamäärien kasvaessa 
tulevina vuosina. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Konalan ja 
Hernesaaren jäähallien mukana poistuvat jääkentät pystyttäisiin kor-
vaamaan Pirkkolan ja Herttoniemen jäähalleilla. 

Tontin maanvuokran subventio lisää liikuntapalvelukokonaisuuden 
vuokramenoja nettomääräisesti noin 44 000 euroa vuodessa.

Jäähallin rakentamisen rahoitukseen liittyvä urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston lainalausunto tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsitel-
täväksi myöhemmin.

Asemakaava

Vuokrausalue käsittää asemakaava nro 11872 korttelin 43285 tontin 
nro 2, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi (YU). Asemakaava on saanut lainvoiman 21.5.2010. 
Tontilla on rakennusoikeutta 7 400 k-m². 

Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta (vuokratunnus Y3134-
18) vuoden 2043 loppuun asti. Vuokra-alueen koko on 13 322 m². Alue 
on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 13 322 m². Vuokra-alueelle sijoi-
tetaan 6 967 kem²:n suuruinen harjoitusjäähalli oheistiloineen. 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 
maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Vuokrattavan 
alueen vuokra on määritelty kaavan mukaisen rakennusoikeuden 7 400 
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k-m²:n mukaan pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron ker-
rosneliömetrihintaa. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräisen vuosivuokran määrittely:
7 400 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,74 = 87 645,60  euroa

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käy-
tetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa
31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028
jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuok-
rakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra sopimuksen alkaessa on 43 822,80 euroa (alv. 0 
%). Sopimuksen mukaisen vuokran vuokranmaksuvelvoite alkaa sen 
kuukauden alussa, jolloin rakennustyöt rakennettavan harjoitushallin 
alueella alkavat.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista solmia kau-
punginhallituksen käsittelyn jälkeen liikuntajohtajan myöhemmin päät-
tämästä ajankohdasta 31.12.2043 saakka. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että liikuntajohtajalla on myönnetään 
sopimuksen allekirjoitusoikeus sekä oikeus tehdä vähäisiä muutoksia 
vuokrasopimukseen.

Helsingin Liikuntahallit Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan harjoi-
tusjäähallin ja oheistilojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Muut vuok-
raukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimus-
luonnokseen.

Valtiontukiarviointi

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

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin Liikun-
tahallit Oy:n kanssa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena ole-
valle maa-alueelle rakennettavan harjoitusjäähallin pääasiallisia käyttä-
jiä ovat paikalliset urheiluseurat, lähialueiden koulu- ja päiväkotiluokat 
sekä muut lähialueen asukkaat, perheet ja harrasteryhmät. Maanvuok-
rasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista val-
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tiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai in-
vestointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole 
omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission 
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 18.2.2021
2 Hankesuunnitelma 16.2.2021
3 Vuokrasopimusluonnos_Helsingin Liikuntahallit Oy
4 Kartta_Herttoniemi_asemakaava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.03.2021 § 35

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikun-
tapaikkapäällikkö 01.06.2020 § 21
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§ 48
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
maa-alueen vuokraamiseksi Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuis-
to Oy:lle

HEL 2020-010852 T 10 01 01 04

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) Puotilankentän alueelta 
vuokrattavaksi Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 
13 025 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 
1.6.2021–31.12.2043 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mu-
kaisesti. 

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus_Puotilan Liikuntapuisto Oy
2 Vuokrasopimusluonnos_Puotilan Liikuntapuisto Oy
3 Puotilankenttä_kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 39 (46)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/11
30.03.2021

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

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut Puotilankentällä sijaitsevan lii-
kuntalautakunnan 14.12.2010, § 245 Puotinkylän Valtti ry:lle perustet-
tavan yhtiön nimiin vuokratun ja 17.5.2011, § 105 Puotilan Liikuntapuis-
to Oy:n nimiin siirretyn maa-alueen vuokrauksen jatkamista 1.6.2021 - 
31.12.2043 väliseksi ajaksi. 

Puotilan Liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n 100-prosenttisesti 
omistama kenttäyhtiö. Seura on Helsingin alueen kolmanneksi suurin 
jalkapalloseura, jossa on 1 200 pelipassin omaavaa harrastajaa. Koko 
Suomen tasolla seura on yhdeksänneksi suurin jalkapalloseura. 

Puotilankenttä on tällä hetkellä yksi Helsingin suosituimmista jalkapal-
loalueista kävijämäärällä mitattuna. Alueen suurin käyttäjäryhmä on 
Puotinkylän Valtin jäsenet, joista merkittävin osa on lapsia ja nuoria.

Vuokrattavalla 13 025 m²:n maa-alueella sijaitsee 11 200 m²:n suurui-
nen Puotinkylän Valtti ry:n tekonurmipintainen harjoitus- ja pelikenttä. 
Kentän yhteydessä olevan ylläpitoalueen suuruus on 1 825 m². Vuokra-
alueesta noin 4 000 m² suuruinen kenttäalue on talvikausina (15.12.–
31.3.) liikuntapalvelukokonaisuuden käytössä, sillä se jäädytetään kau-
punkilaisten luistelukäyttöön. 

Asemakaava

Alueella on voimassa 28.1.2000 lainvoiman saanut asemakaava nro 
10691, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3145-3) vuoden 
2043 loppuun asti. Alueen kokonaispinta-ala on 27 358 m². Alue on lii-
kuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 13 025 m². Vuokra-
alueeseen sisältyy 1 825 m²:n kokoinen alue, jonka ylläpito esitetään 
hoidettavaksi vuokralaisen vastuulla. Vuokra esitetään perittäväksi vain 
varsinaisen kenttäalueen 11 200 m²:n perusteella.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 
maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Alueen vuokra 
on määritelty kenttäalueen 11 200 m² mukaan. Kenttäalueen vuokra 
lasketaan pinta-alan perusteella, pitäen maan pääoma-arvona elinkus-
tannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 euron neliömetrihintaa, 
joka vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) on 0,99 eu-
roa/m². Vuosivuokra on 5 %:a alueen pääoma-arvosta.
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Kenttäalueesta noin 4 000 m² on vuosittain 3,5 kuukauden ajan 
(15.12.–31.3.) jäädytettynä luistelukäyttöön, jolta ajalta jäädytettävän 
maa-alueen osalta ei peritä vuokraa. Muu osa kenttäalueesta (7 200 
m²) on luistelukauden ajan vuokralaisen sopimuksen mukaisessa käy-
tössä. 

Vuosivuokran määrittely:
8,5/12 kk x 11 200 m² x 1 €/m² x 5 % X 19,74 = 7 830,20 €/ vuosi.
3,5/12 kk x 7 200 m² x 1 €/m² x 5 % X 19,74 = 2 072,70 €/ vuosi.

Ylläpitoalueen 1 825 m²:n osalta ei peritä vuokraa. 

Perittävä vuosivuokra on 9 902,90 euroa (alv. 0 %).

Puotilan Liikuntapuisto Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan kentän 
nykyisen tekonurmipinnoitteen uusimisesta vuokranantajan kanssa yh-
dessä sovittavan aikataulun mukaisesti ensimmäisen kerran viimeis-
tään vuoden 2023 aikana ja sen jälkeen noin 10 vuoden välein. Vuok-
ralainen vastaa vuokra-alueen hoidosta ja ylläpidosta vuokrasopimuk-
sessa sovituin ehdoin. 

Vuokrasopimukseen on kirjattu ehto, jossa taataan koululaisille kentän 
maksuton käyttö arkipäivisin 8–16 välisenä aikana keväällä huhtikuun 
alusta toukokuun loppuun sekä syksyllä elokuun puolivälistä lokakuun 
puoleen väliin.

Vuokranantajan puolelta 31.5.2021 päättyvää vuokrasopimusta on 
mahdollista jatkaa hakemuksen mukaisesti ajalle 1.6.2021–31.12.2043. 
Kyseessä on alueen jalkapallotoiminnan olosuhteita ylläpitävää toimin-
taa, joka osaltaan tukee myös kaupungin liikuntastrategisia tavoitteita.

Valtiontukiarviointi

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

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Puotilan Liikunta-
puisto Oy:n kanssa saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen koh-
teena olevalla maa-alueella sijaitsee urheilukenttä, jota käyttävät pää-
asiallisesti lähialueen koululaiset, paikalliset urheilujoukkueet ja -ryhmät 
sekä muut lähiseudun asukkaat. Maanvuokrasopimukseen mahdolli-
sesti sisältyvä vuokratuki ei kuitenkaan ole SEUT 107(1) mukaista val-
tiontukea, koska tuki ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väli-
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seen kauppaan. Kauppavaikutusta ei ole, koska kyse on urheilutilasta, 
joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköi-
sesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista 
(Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 
197).

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus_Puotilan Liikuntapuisto Oy
2 Vuokrasopimusluonnos_Puotilan Liikuntapuisto Oy
3 Puotilankenttä_kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47 ja 48 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 43, 44 ja 45 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

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

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pauliina Saares Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.04.2021.


