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Kokousaika 25.05.2021 16:15 - 17:58

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

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)
Chydenius, Jussi (etänä)
Ebeling, Mika (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
poistui 16:58, läsnä: 67 - 71 §

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
Umokoro, Elo (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö

asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:31, saapui 
17:29, poistui 17:42, läsnä: 69 § ja 
79 - 81 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

25.05.2021

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

Kunnas, Veikko (etänä) kulttuurin edistämisen päällikkö
asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:31, läsnä: 
69 §

Toivonen, Markku (etänä) kumppanuuspäällikkö
asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:31, läsnä: 
69 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
67 - 81 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
67 - 70 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
71 - 72 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
73 - 81 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
67 - 81 §
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§ Asia

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

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

69 Asia/3 Avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 pis-
tokokeena

70 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2020 arviointikertomuksesta

71 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien free-
lancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana

72 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, koskien kult-
tuurin koronatyöryhmän perustamista ja kulttuurialan kriisisuunnitel-
man tekemistä

73 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mauri Venemiehen ym. valtuustoaloitteesta tekojääradan 
rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon

74 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta yleisen talviuinti-
paikan avaamisesta Helsinkiin

75 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta luonnonvarais-
ten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta

76 Asia/10 Maa-alueen vuokraaminen Suur-Helsingin Golf Oy:lle Luukkaanmet-
sästä

77 Asia/11 Mosan Wembley Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muutta-
minen

78 Asia/12 Pohjoisrannan venesataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen

79 Asia/13 Uimaseura Helsinki ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
8.4.2021, § 7

80 Asia/14 HIFK-friidrott rf:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
8.4.2021, § 7
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81 Asia/15 HELEPA ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 8.4.2021, § 
7
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§ 67
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 
Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Pauliina Saares ja Mika Ebeling.

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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§ 68
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

11.5.2021, 27 §
Avoin ja ryhmämuotoinen nuorisotyö Puistolan peruskoululla

12.5.2021, 28 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen sul-
keminen ja toiminnoiltaan supistettavat toimipisteet ajalla 17.–
23.5.2021 koronavirustilanteesta johtuen sekä toimintojen osittainen
avaaminen

20.5.2021, 29 §
Helmet-kirjastokorttien hankinta

21.5.2021, 30 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Helsingin ta-
pahtumasäätiö sr:n välinen yhteistyösopimus

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

14.5.2021, 12 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Museonjohtaja

18.5.2021, 5 §
Toimivallan siirtäminen kulttuuriin ja vapaa-ajan toimialalla kaupungin-
museossa hankintavaltuuksissa

18.5.2021, 6 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kapungin-
museossa hankintavaltuuksissa

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja
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7.5.2021, 20 §
Yhteisjärjestelysopimuksen liittäminen lisälehdellä pitkäaikaiseen Ur-
hea-halli Oy:n ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan väliseen maanvuok-
rasopimukseen 2019-012623

19.5.2021, 21 §
Tutkimusluvan myöntäminen ikääntyneiden liikuntaneuvonnan toteu-
tuminen ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungilla - opinnäytetyötä var-
ten

19.5.2021, 22 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

21.5.2021, 23 §
Töölön kisahallin näyteikkunatila nro 6 vuokraus Hautauspalvelu Aalto-
nen Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

12.5.2021, 32 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Royal Line 
Oy:lle Kalasatamasta

17.5.2021, 33 §
Seurasaaren uimarannan kahvilan vuokraaminen Blue Peak Oy:lle

19.5.2021, 34 §
Aluspaikan vuokraaminen IHA-Lines Oy:lle Merisatamanrannasta

20.5.2021, 35 §
Aluspaikan vuokraamisesta Amfion Marine Charters Oy:lle Pohjoisran-
nasta tehdyn päätöksen peruminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

12.5.2021, 18 §
Lasten ja nuorten englanninkielisten vapaa-ajan harrastuspalvelujen 
hankinta

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

18.5.2021, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta
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18.5.2021, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syys-
kauden ensimmäinen kokous vuonna 2021

18.5.2021, § 13
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

18.5.2021, § 14
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021

18.5.2021, § 15
Finnish Music Hall of Fame Oy:n kehittämisavustus 2021

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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§ 69
Avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 
pistokokeena

HEL 2021-005681 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi tilinpidontarkastajan 
raportit koskien vuonna 2019 avustusta saaneiden tilinpidontarkastus-
ta.

Lautakunta jatkaa toimialan avustusten käytön yhtenäistä pistokoeluon-
teisesti tehtävää tarkastusmenettelyä.

Vuotta 2020 koskeva avustusten tarkastusraportti esitellään lautakun-
nalle vuoden 2022 keväällä.

Liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuri- ja kirjastojaosto käsittelevät yksittäiset 
tarkastusraportit kokouksissaan.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen, 
yksikön päällikkö Taina Korell ja kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko 
Kunnas. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri_Raportti_Circo Aero ry
2 Kulttuuri_Raportti_DanceAbility Finland ry
3 Kulttuuri_Raportti_KOM-teatterin Kannatus ry
4 Kulttuuri_Raportti_Korjaamo Group Oy
5 Kulttuuri_Raportti_Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry
6 Kulttuuri_Raportti_Voimauttavan taiteen äärellä ry
7 Liikunta_Raportti_GB Gym ry
8 Liikunta_Raportti_REDS Helsinki ry
9 Liikunta_Raportti_Tanssiklubi Master ry
10 Liikunta_Raportti_Uimaseura Helsinki ry
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11 Liikunta_Raportti_Viikingit Jääkiekko ry
12 Liikunta_Raportti_Voimisteluseura Helsinki - VSH ry
13 Nuoriso_Raportti_Helsingfors Svenska Scouter rf
14 Nuoriso_Raportti_Helsinki Pride-yhteisö ry
15 Nuoriso_Raportti_Kanava nuoriso ry
16 Nuoriso_Raportti_Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry_final
17 Nuoriso_Raportti_Saalem-nuoret ry_final
18 Nuoriso_Raportti_SDPLn Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry
19 Nuoriso_Raportti_Stadin Nuorisoseurat ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialayhteinen tilinpidontarkistus avustusta saaville yhdistyksille ja yhteisöille

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luku 1 § mukaan kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialata-
soisesti. Lautakunnan jaostot päättävät jaoston käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta, hyväksyvät perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta ja val-
vovat avustusten käyttöä.

Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkittävim-
mistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuudessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahojen ja tavoitteiden 
osalta yhdeksi toimenpiteeksi kirjattiin jo edellisvuonna, että vuoden 
2019 aikana yhtenäistetään toimialan avustusten (kulttuuri, liikunta, 
nuoriso) käytön seuranta ja toteutetaan ulkopuolinen vuonna 2018 
avustusta saaneiden tilinpidontarkastus. (kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta 15.1.2019, § 4 liite 3).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi tilinpidontar-
kastajan raportit koskien vuonna 2018 avustusta saaneiden tilinpidon-
tarkastusta kokouksessaan 5.5.2020. Samalla päätettiin, että toimialan 
avustusten käytön yhtenäistä pistokoeluonteisesti tehtävää tarkastus-
menettelyä jatketaan ja vuotta 2019 koskeva avustusten tarkastusra-
portti esitellään lautakunnalle vuoden 2020 lopussa.

Avustusten käytön valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että avustus-
ta käytetään avustuspäätöksen mukaisesti ja siihen käyttötarkoituk-
seen, johon se on myönnetty. Tässä tarkoituksessa valvotaan avustus-
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ta saaneen yhteisön toimintaa ja taloutta. Valvonta on mitoitettava si-
ten, että avustuksen käytöstä avustuspäätöksen mukaisesti saadaan 
riittävä varmuus ottaen huomioon avustuksen suuruus ja luonne. Avus-
tuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kir-
janpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia 
tarkastuksia (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupungin-
hallitus 28.10.2019).

Toinen keskeinen tavoite on auttaa tarkastustoiminnan ja vuoropuhelun 
kautta tarkastettavia yhteisöjä sekä muita avustettavia yhteisöjä kehit-
tämään omaan toimintaansa. Tarkastustoiminnan avulla kumppanuu-
syksiköissä pystytään kehittämään avustukseen liittyvää opastusta ja 
neuvontaa.

Kaikki tarkastuksen kohteena olleet yhteisöt saavat heitä koskevan tar-
kastusraportin, jonka lisäksi kumppanuusyksiköt käyvät jokaisen tar-
kastetun yhteisön kanssa keskustelut raportin perusteella. Keskuste-
luissa yhteisöiltä edellytetään myös kehittämistoimet havaittuihin epä-
kohtiin ja sovitaan seurannasta.

Vuoden 2020 tilinpidontarkistus

Syksyn 2020 aikana tarkastettiin pistokokeisiin perustuen 6–7 yhteisön 
tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit vuonna 2019 avustusta niin 
nuorisojaostolta, kulttuuri- ja kirjastojaostolta kuin liikuntajaostolta saa-
neiden osalta. Tarkastettavat yhteisöt valittiin avustusvalmistelijoiden 
harkintaan perustuen edustamaan erityyppisiä avustustoimijoita.

Tarkastettaville yhteisöille toimitettiin tarkastajan toimesta lista, johon 
oli lueteltu materiaali, joka heidän tuli toimittaa tarkastuksen tekemistä 
varten. Kaikki yhteisöt toimittivat pyydetyt materiaalit tilintarkastusta 
varten.

Tarkastetut yhteisöt:

1. Circo Aero ry (kulttuuri)
2. DanceAbility Finland ry (kulttuuri)
3. KOM-teatterin Kannatus ry (kulttuuri)
4. Korjaamo Group Oy (kulttuuri)
5. Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry (kulttuuri)
6. Voimauttavan taiteen äärellä ry (kulttuuri)
7. GB Gym ry (liikunta)
8. REDS Helsinki ry (liikunta)
9. Tanssiklubi Master ry (liikunta)

10. Uimaseura Helsinki ry (liikunta)
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11. Viikingit Jääkiekko ry (liikunta)
12. Voimisteluseura Helsinki - VSH ry (liikunta) 
13. Helsingfors Svenska Scouter rf (nuoriso)
14. Helsinki Pride-yhteisö ry (nuoriso)
15. Kanava nuoriso ry (nuoriso)
16. Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry (nuoriso)
17. Saalem-nuoret ry (nuoriso)
18. SDPLn Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry (nuoriso)
19. Stadin Nuorisoseurat ry (nuoriso) 

Kulttuuri- ja kirjastojaoston, liikuntajaoston ja nuorisojaoston avustuksia 
myönnettäessä noudatetaan kaupunkiyhteisiä avustusten yleisohjeita. 
Tämän lisäksi avustuspäätökset tekevillä jaostoilla on yksityiskohtai-
semmat myöntämisperusteensa, jotka vaihtelevat avustusmuodoittain.

Tilinpidontarkastaja KPMG oy (tarkastaja) on tarkastellut yhdistysten 
toimintaa suhteessa kunkin avustuksen myöntämisperustei-
siin/arviointikriteereihin, yhdistys- ja kirjanpitolakeihin sekä hyvän hal-
linnon periaatteisiin. Kumppanuusyksiköt ovat tavanneet niin yhdessä 
kuin erikseen KPMG oy:n tarkastajat ja käyneet raportit ja huomiot läpi.

Yhdistysten ja yhteisöjen taloudenpito ja hallinto

Tarkistuksien yleishavaintona voidaan todeta, että useimmilla yhteisöil-
lä taloudenpito ja hallinto ovat kirjanpito- ja yhdistyslain mukaisia ja nii-
tä hoidetaan riittävän huolellisesti. Voidaan myös todeta, että halu teh-
dä oikein on suuri. Toiminta on lähtökohtaisesti luottamukseen perus-
tuvaa, avointa ja vastuullisesti organisoitua.

Yhdistyksen koolla on vaikutusta talouden ja hallinnon järjestämiseen: 
Mitä pienempi yhdistys tai toimija, sitä kapeammilla harteilla ja mahdol-
lisimman pienellä byrokratialla toimintaa pyritään pyörittämään. Se ei 
suoraan korreloi sen kanssa onko asiat kunnossa vai ei, mutta samalla 
tavalla ei välttämättä osata tai ole resursseja hoitaa.

Osassa tarkastettavissa yhteisöissä taloutta ja hallintoa hoidetaan va-
paaehtoispohjalta, mikä voi aiheuttaa rajoitteita. Vapaa-ajalla tehtynä ei 
ole välttämättä aikaa ja mahdollisuutta paneutua asioihin samalla tasol-
la kuin jos palkattu työntekijä. Jo edellisen tarkastuksen havaintona oli, 
että hakijoiden taloushallinnan ja hallinnollisen osaamisen vähäisyys 
voi johtaa avustusten valmisteluissa sekä järjestöjä että valmistelijoita 
työllistäviin lisätietopyyntöihin ja päätösten teon viivästymiseen. Pa-
himmillaan toimijoiden osaamisen vähäisyys voi johtaa siihen, ettei 
avustusta voida myöntää ja/tai se joudutaan perimään takaisin.
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Suurimmalla osalla kirjanpito on ulkoistettu, joten sitä kautta tulee 
osaamista. Toisaalta kirjanpitäjällä ei ole välttämättä kokemusta tai tie-
toa avustusehdoista. He eivät tällöin ehkä osaa huomioida tai neuvoa 
yhteisön hallitusta avustuksen seurannan osalta.

Avustusten kohdentaminen ja helsinkiläisyys

Toiminta-avustuksen seuranta kirjanpidossa on vaihdellut eri toimijoilla: 
Mitä useampi rahoituslähde toimijalla on, sitä suurempi todennäköisyys 
erillisiin kustannuspaikkaseurantoihin. Useat avustusta saavista yhtei-
söistä saavat kaupungin lisäksi avustusta myös valtiolta tai säätiöiltä, 
joille myös raportoidaan säännöllisesti toiminnasta ja taloudesta.

Kulttuurin avustusten osalta on osin mahdotonta todentaa, kehen toi-
minta on kohdentunut. Jos toiminta tapahtuu Helsingissä, voidaan läh-
tökohtaisesti katsoa, että tällöin palvellaan helsinkiläisiä ja avustus 
hyödyttää kuntaa välillisesti, vaikka osallistujat olisivat ulkopaikkakunta-
laisia.

Liikunnan ja nuorison puolella seuroissa on jäsenrekisterit, joiden pe-
rusteella toiminnan kohdentumista kohderyhmälle voidaan arvioida. 
Kaikki nuorisojärjestöt eivät aktiivisesti luetteloi tai arkistoi toimintaan 
osallistuvia, koska katsovat, että tietosuojalaki rajoittaa tätä (näissä ta-
pauksissa toiminnan kohdentumista kohderyhmälle arvioidaan nuoriso-
järjestön luonteeseen + tuensaajan vahvistukseen perustuen).

Nuorison osalta toiminta-avustuksen kohdentamista vaikea todentaa, 
koska on käytetty ”toimintaan yleisesti”. Avustusohjesäännön 1.1.9. 
kohdan mukaan ”avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, 
jolloin avustus on myönnetty”, mutta ohjesäännöissä sanotaan myös, 
kohdassa 5.4, että loma-aikojen leiriavustusta toteutetaan ajalla 1.11.–
31.10.” (eli kuluja voi syntyä myös tältä ajalta), mikä saattaa hämmen-
tää avustuksen saajia. Tarkastaja sai käyttöönsä avustuksen kustan-
nuspaikkaseurannan kalenterivuodelta sekä ajalta 1.11.–31.10.

Tarkastajan muut huomiot

Yhteisöjen yleishyödyllisyyden osalta todettiin jo edelliskerralla, että 
nuorison ja liikunnan avustusten myöntämisperusteissa on toimijoiden 
yleishyödyllisyyden vaatimus. Tämän yleishyödyllisyyden täyttyminen 
toiminnassa on joiltain osin ollut epäselvää.

Tarkastaja raportoi, että lähipiiriin liittyvät kytkökset ovat hankalasti ar-
vioitavissa.

Liikunnan toimijat olivat erityisen aktiivisia tarkastuksen aikana. Liikun-
nan toimijoilla on myös normaalia useammin poikkeava tilikausi, joten 
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avustusten käyttöaika ja tilikausi eivät mene yksi yhteen. Tämä voi osin 
vaikeuttaa raportointia, koska vuosikellot eri ajassa.

Kulttuurin avustusohjeistus on toimialalla väljin. Toiminnan luonne on 
myös erityyppinen kuin nuorison ja liikunnan osalta, jossa avustettavien 
toimijoiden toiminnan kohde on helpommin nimettävissä ja tarkastetta-
vissa.

Etenkin pienet toimijat tekevät yhdistyksissä töitä ”vereslihalla” ja pie-
netkin havainnot toiminnassa otetaan hyvin henkilökohtaisesti ja ras-
kaasti. Halu tehdä oikein on useimmilla suuri.

Tilinpidontarkistusten jatko ja kehittäminen

Kumppanuusyksiköt korostavat sitä, että kun avustustoiminnan tarkas-
tustoimintaa edelleen yhtenäistetään, voidaan myös yhdessä suunnitel-
la paremmin apua ja ohjeistuksia talouden ja hallinnon kehittämiseen 
samalla kun avustusten käytön yhtenäistä pistokoeluonteisesti tehtävää 
tarkastusmenettelyä jatketaan. Nyt kun takana on kaksi tarkastuskier-
rosta, on aika myös arvioida, millä mallilla ja aikataululla tulevia pisto-
koeluonteisesti tehtäviä tarkastuksia jatketaan.

Kahden kierroksen jälkeen kumppanuusyksiköt näkevät, että tarkas-
tuksia pitää kehittää enemmän konsultointi ja opastus -malliseen käy-
täntöön, jossa yhteisöt saisivat samalla ohjeistusta talouden ja hallin-
non osalta. Kyseisen mallin kautta myös avustusvalmistelijat saavat 
apua ja konsultointia avustusvalmisteluun liittyviin ja entistä haastavim-
piin kysymyksiin, tilinpäätös- ja yhdistyslakitulkintoihin. Kyseessä olisi 
paremminkin neuvotteleva ja vuorovaikutteinen avustustoimintaan liit-
tyvä erityisasiantuntijapalvelu eikä niinkään tilintarkastuspalvelu tai ti-
lien tekninen tarkastus.

Lautakunnan jaostojen avustusten käytön valvontatehtävään kuuluu 
palvelukohtaisten raporttien perusteella tehtävä käytön valvonta. Nyt 
tehty tarkastusraportti esitellään jaostoille syksyllä ja siellä myös pääte-
tään mahdollisista toimenpiteistä nyt tehtyihin tarkastuksiin. Avustusten 
käytön seurantaa sekä yhteisöjen talouden ja hallinnon kehittämistä 
edistetään toimialayhteisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
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veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri_Raportti_Circo Aero ry
2 Kulttuuri_Raportti_DanceAbility Finland ry
3 Kulttuuri_Raportti_KOM-teatterin Kannatus ry
4 Kulttuuri_Raportti_Korjaamo Group Oy
5 Kulttuuri_Raportti_Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry
6 Kulttuuri_Raportti_Voimauttavan taiteen äärellä ry
7 Liikunta_Raportti_GB Gym ry
8 Liikunta_Raportti_REDS Helsinki ry
9 Liikunta_Raportti_Tanssiklubi Master ry
10 Liikunta_Raportti_Uimaseura Helsinki ry
11 Liikunta_Raportti_Viikingit Jääkiekko ry
12 Liikunta_Raportti_Voimisteluseura Helsinki - VSH ry
13 Nuoriso_Raportti_Helsingfors Svenska Scouter rf
14 Nuoriso_Raportti_Helsinki Pride-yhteisö ry
15 Nuoriso_Raportti_Kanava nuoriso ry
16 Nuoriso_Raportti_Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry_final
17 Nuoriso_Raportti_Saalem-nuoret ry_final
18 Nuoriso_Raportti_SDPLn Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry
19 Nuoriso_Raportti_Stadin Nuorisoseurat ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 70
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2020 arviointikertomuksesta

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Lausunto

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

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 50–53 seu-
raavaa:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

 kehittää kävijätietojen keräämistä liikuntapalveluissa siten, että lii-
kuntavuorojen kävijämääriä voitaisiin seurata sukupuolittain ja tietoa 
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tasa-arvoisemmassa vuorojen 
jaossa.

 arvioida ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa Helsingin kaupungin 
ylläpitämien liikunta- ja ulkoilupaikkojen sukupuolivähemmistöille 
soveltuvat intiimitilat -selvityksen toimenpidesuositukset.

 edistää turvallisempien tilojen periaatteiden käyttöönottoa liikunta-
palveluissa laajemmin kuin vain yhdessä toimipisteessä.

Vuonna 2018 toteutetun selvityksen mukaan liikuntapaikkojen vakio-
vuorot kohdentuvat absoluuttisesti tarkasteltuna sukupuolittain lähes 
tasan. Merkittäviä eroja ei ole ikäryhmienkään sisällä vaan junioreissa 
tytöille ja pojille sekä aikuisissa naisille ja miehille kohdentuu yhtä pal-
jon vuoroja. Koska tyttöjä on seuraharrastajissa vähemmän kuin poikia, 
harrastajamääriin suhteutettuna tytöille kohdentuu enemmän vuoroja 
kuin pojille.

Kävijätietojen sukupuolittaista seurantaa ja linjauksia on käsitelty liikun-
tapalvelukokonaisuuden johdossa. Sukupuolitietoja asiakkaista saa-
daan jatkossa ohjatun liikunnan ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Li-
säksi selvitetään, mitä teknisiä keinoja voidaan hyödyntää muissa pal-
veluissa sukupuolitiedon selvittämiseksi. Avustuksia ja liikuntapaikka-
vuoroja hakevista seuroista tiedetään toiminta-avustusten hakemustie-
tojen avulla se, paljonko avustusta hakeneen seuran toiminnassa on 
mukana naisia, miehiä, sekä alle 20-vuotiaita tyttöjä ja poikia.

Liikuntapalveluissa on vuosittain yhteensä noin 10 000 000 käyntiker-
taa. Ulkoliikuntapaikoilla, uimarannoilla ja erilaisilla reiteillä on vaikea 
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seurata käyntikertojen määrää tai kävijöiden sukupuolijakaumaa. Eri 
palvelujen sukupuolijakaumasta saadaan tietoja erilaisten asiakaskyse-
lyjen, erityisseurantojen ja tutkimusten avulla. Liikuntapalvelukokonai-
suuden eri palveluissa toteutetaan asiakaskysely vuoden 2021 lopulla, 
jossa kysytään mm. vastaajaan sukupuoli.

Liikuntapalvelukokonaisuuden selvitys liikunta- ja ulkoilupaikkojen su-
kupuolivähemmistöille soveltuvista intiimitiloista valmistui vuonna 2020. 
Selvityksessä oli mukana yhteensä noin 80 liikuntapaikkaa. Selvityk-
sessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä sukupuolivähemmistöille sovel-
tuvista intiimitiloista sekä kehittämistoimenpiteitä turvallisista tiloista to-
teutetaan sitä mukaan, kun liikuntatiloja peruskorjataan tai rakennetaan 
uusia liikuntapaikkoja.

Liikuntapalvelukokonaisuudessa on käynnistetty turvallisen tilan toi-
menpiteiden laatiminen Yrjönkadun toimipisteessä, mutta koronapan-
demia on hidastanut asian valmistelua. Turvallisen tilan toimenpiteiden 
laatimista laajennetaan Yrjönkadun pilottikohteen jälkeen myös muihin 
liikuntapalveluiden toimipisteisiin.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 68–71 seu-
raavaa:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tulee 

 edelleen tiivistää yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuk-
sien tuomisessa konkreettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten 
toimintaa ja opetusta.

Kaupunginkanslian tulee yhdessä toimialojen kanssa 

 varmistaa, että toimialoilla vastauksia valmistelevat ovat vuorovai-
kutuksessa aloitteen tekijän kanssa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee yhteistyössä kaupunginkanslian 
kanssa 

 keventää nuorten aloiteprosessia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee 

 lisätä nuorisovaaleja koskevaa yhteistyötä yksityisten ja valtion kou-
lujen ja oppilaitosten kanssa.
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Toimialojen välinen yhteistyö on nuorten vaikuttamisjärjestelmän onnis-
tumisen edellytys ja sen parantamiseen eri tasoilla on syytä panostaa 
myös jatkossa. Ruudin strategiakauden arviointiprosessissa on tehty 
tiivistä yhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan välillä. Myös uusi asettamispäätös valmistellaan 
yhdessä. Tärkeä rakenne on Ruudin ohjausryhmä, johon kuuluu mo-
lempien toimialojen edustus. Ohjausryhmälle esiteltävät asiat valmistel-
laan toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Jatkossa Ruudin ohjaus-
ryhmään pyritään saamaan mukaan myös yksityiskoulujen edustaja.

Aloitteen jättämisen käyttöliittymä uusitaan vuonna 2021 samalla kun 
nuorille tarkoitetut verkkosivut siirtyvät uudelle alustalle. Nuorisopalve-
lukokonaisuus on myös aloittanut aloitteiden käsittelyprosessin uudis-
tamisen vuonna 2020 ja työ jatkuu vuonna 2021. Aloiteprosessin kehit-
tämistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
ja kaupunginkanslian välillä. Nuorisojaosto on käsitellyt nuorten aloi-
teoikeuden toteutumista kokouksessaan 18.3.2021. Jatkossa asiaa tul-
laan käsittelemään nuorisojaostossa vuosittain.

Nuorisopalvelukokonaisuudessa on parhaillaan käynnissä osallisuus-
toiminnan koordinaattorin rekrytointi. Koordinaattorin tehtävä on uusi ja 
siihen kuuluu keskeisenä osana nuorisoneuvoston vaalien organisointi. 
Parempi resursointi mahdollistaa esimerkiksi tiiviimmän yhteistyön yksi-
tyisten ja valtion koulujen kanssa.

Koko nuorten vaikuttamisjärjestelmä on arvioitu ulkopuolisen asiantun-
tijan toimesta keväällä 2021. Arvioinnin perusteella tehdään kehittämis-
suosituksia nuorten vaikuttamisjärjestelmään nuorisoneuvoston, kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
yhteistyönä. Tavoitteena on, että arvioinnin perusteella nuorten vaikut-
tamisjärjestelmästä valmistellaan uusi asettamispäätös kaupunginhalli-
tukselle päätettäväksi syksyn 2021 aikana.

Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 78–81 seu-
raavaa:

Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee 

 vahvistaa asiantuntijaresursseja ympäristöystävällisten hankintojen 
tukemiseen.

 järjestää hankintakoulutusta, jossa perehdytään vastuullisuuskritee-
rien hyödyntämiseen.

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee 
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 käynnistää aktiivinen markkinavuoropuhelu ympäristö- ja vastuulli-
suusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympäristövaikutuksiltaan 
merkittävissä hankinnoissa.

Kaupunginkanslian tulee 

 edistää sitä, että tytäryhteisöt käynnistävät markkinavuoropuheluja 
ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympä-
ristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

Lähtökohtana hankinnan kohteen valmistelussa on aina uuden hankin-
nan tarpeen selvittäminen. Hankintaprosessissa otetaan aina huo-
mioon ympäristökriteerit hankintojen tarvekartoituksessa, markkinavuo-
ropuhelussa, hankinnan määrittelyssä, kilpailutuksen vähimmäisvaati-
muksissa sekä vertailukriteereissä, myös sopimuksen seurannassa ja 
hallinnassa voidaan seurata ympäristökriteerien toteutumista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla aloitetaan edistämään Hiilineutraali 
Helsinki 2034 -toimenpideohjelman tavoitteita tunnistamalla hankinta-
volyymeiltaan ja ilmastovaikuttavuudeltaan merkittävimpiä hankintoja, 
kehittämällä uusia hankintakriteerejä ja aloittamalla hankintojen vaikut-
tavuuden arviointia. Toimenpiteitä tehdään yhteistyössä asiantuntijana 
toimivan kaupungin ympäristöpalvelun kanssa vuoden 2021 aikana. 
Toimenpiteitä edistetään erityisesti Canemure hankkeessa, jossa ta-
voitteena on kehittää kaupungin hankintoja vähähiilisemmiksi ja pa-
remmin hiilijalanjäljen huomioiviksi. Yhteistyötä aloitetaan fasilitoimalla 
vastuullisten hankintojen kehitystyötä, benchmark -tilaisuuksien ja Ca-
nemure-case esimerkkien sekä kesän ja syksyn 2021 aikana Vähähiili-
set julkiset hankinnat -webinaari sarjan avulla. Suunnitelmissa on myös 
osallistua työpajoihin ympäristömerkkien käytöstä vuoden 2021 aikana.

Pyrimme hankinnoissa lähtökohtaisesti vähentämään ympäristöön 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia hankkimalla ympäristöystävällisiä rat-
kaisuja. Esimerkkinä tästä on Vartiosaaren aurinkosähkölauttaliiken-
teen hankinta, jossa toimimme suunnannäyttäjänä energiatehokkaiden 
sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistävien uusien ratkaisu-
jen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Määrittelemme kuhunkin hankin-
taan soveltuvat vastuullisuuteen liittyvät kriteerit, hankinnan kohdetta 
koskevat vaatimukset, tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset sekä 
tarjousten vertailuperusteet ja sopimusehdot. 

Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, uutta hankintastrategiaa vuodelta 
2020 ja uutta ympäristöpolitiikkaa ei ole vielä jalkautettu riittävästi toi-
mialalle, vaan toimialakohtaiset toimenpiteet näiden osalta hahmottuvat 
vasta vuoden 2021 aikana hankintojen ympäristöverkoston sekä toi-
menpideohjelman toimijoiden ja toimialan välisessä yhteistyössä. Joh-
topäätöksessä todetaan, että toimenpideohjelman toimijoiden, hankin-
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tojen ympäristöverkoston ja Canemure-hankkeen määräaikaisen työn-
tekijän lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa työs-
kentelee vain yksi koko kaupunkia hankintojen ympäristöverkossa pal-
veleva asiantuntija. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on yksi hankinta-
asiantuntija, joten resurssit toiminnan kehittämiseen ovat varsin vähäi-
set.

Merellinen Helsinki

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 83–87 seu-
raavaa:

Kaupunginkanslian tulee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa

 määritellä Helsingin merellisen kehittämisen johtamisvastuu.
 selvittää, mikä olisi toimiva malli varata merelliselle kehittämiselle 

määrärahoja kaupunkitasoisesti.
 määritellä vastuutahot vesiliikenteen kehittämiselle ja merellisen 

huoltoverkoston toteuttamiselle.

Liikuntapalvelukokonaisuus on osallistunut aktiivisesti merellisten 
asioiden kehittämiseen ja merellisen strategian toimenpanoon. Merel-
listen asioiden johtamisen haasteet ovat tulleet esiin useissa eri tilan-
teissa. Merellisten asioiden johtamisvastuuta kehitetään perustamalla 
kansliavetoinen merellinen ohjaus- ja kumppanuusryhmä. Ryhmän ta-
voitteena on mm. vahvistaa Helsingin kaupungin sisäistä yhteistyötä ja 
päätöksentekoa merellisissä asioissa. Toimialan johto tulee osallistu-
maan työryhmän työskentelyyn.  

Merellistä strategiaa toteutetaan toimialojen määrärahojen puitteissa. 
Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa mm. toimialan vastuulla olevista 
merellisistä virkistyssaarista. Merellinen strategia luo painetta lisätä 
painopistettä merellisten palveluiden kehittämiselle sekä investointien 
suuntaamiselle merellisiin kohteisiin. Liikuntapalveluiden ylläpitomäärä-
rahojen riittämättömyys sekä tarve suunnata investointimäärärahoja jo 
olemassa olevan infran ylläpitoon on johtanut siihen, että määrärahojen 
suuntaaminen merellisten asioiden kehittämiseen ei ole ollut mahdollis-
ta. Määrärahojen suuntaaminen johtaisi liikuntapalveluiden muiden pal-
veluiden laadun ja palvelutason heikentämiseen sekä kiinteistöjen kor-
jausvelan kasvuun. Toimiala pitää tärkeänä, että merellisen strategian 
toimenpiteiden toteuttamiseen varataan riittävät resurssit kaupunkita-
soisesti.  

Liikuntapalvelukokonaisuus on teettänyt yhdessä kaupunginkanslian ja 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa saaristohuollon selvityksen. Sel-
vitystyön raporttia varten haastateltiin keskeisiä henkilöitä kaupunkiym-
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päristön toimialalta ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta sekä liikelaitos 
Starasta. Raportissa esiin tulleita kehittämiskohteita käytetään merelli-
sen huollon kehittämistyössä, jota varten on perustettu kaksi eri työ-
ryhmää. Liikuntapalvelukokonaisuus on edustettuina molemmissa työ-
ryhmissä. Vesiliikenteen osalta tulisi toimialan näkemyksen mukaan 
tarkastella mallia, jossa vesiliikenteen kehittäminen sijoitetaan yhdelle 
toimialalle. Keskittämisessä tulee huomioida myös vesiliikennelaiturei-
den ylläpito ja investoinnit.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2020 hyväksytty 13.4.2021
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee
laatia kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoittei-
den toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin 
hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii ar-
viointikertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kau-
pungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä 
arviointikertomuksen kanssa.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 25.5.2021 mennessä seuraavasta arviointikertomuksen koh-
dista:

 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalla (s. 50−53)

 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen (s. 68−71)
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 Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa (s. 
78−81)

 Merellinen Helsinki (s. 83−87).

Arviointikertomus 2020 ja tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö ovat 
kokonaisuudessaan liitteinä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2020 hyväksytty 13.4.2021
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 63

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

Tarkastuslautakunta 06.04.2021 § 33

Tarkastuslautakunta 12.05.2020 § 37
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§ 71
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien free-
lancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana

HEL 2021-002924 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
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Muttilainen Sami FREELANCERIEN JA 
KULTTUURITOIMIJOIDEN TUKEMINEN POIKKEUSAIKANA

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esi-
tystä siitä, että kaupunki myöntää huojennuksia omistamiensa kiinteis-
töjen vuokrissa tai vapauttaisi taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimi-
jat vuokranmaksusta määräajaksi kokonaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Muttilaisen huolen 
kulttuurialan toimijoiden toimeentulosta ja toimintaedellytyksistä covid-
19-pandemian aikana ja ymmärtää monien erilaisten tukimuotojen ole-
van tarpeellisia poikkeuksellisessa tilanteessa.

Helsingin kaupunki on tehnyt tilanteesta kokonaisarvion ja linjannut, et-
tei kaupunki myönnä vapautuksia tai alennuksia vuokrista, koska nämä 
vähentävät toimijoiden mahdollisuutta hakea valtion kustannustukea. 
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Jos vuokranalennuksia myönnettäisiin, vastaisi kaupunki näin kustan-
nuksista, jotka vuokralaisen olisi mahdollista hakea valtiolta. Koska ra-
joitukset ovat valtion asettamia, nähdään, että valtio on ensisijainen 
pandemian aiheuttamien kustannusten korvaaja.

Keväällä 2020 kaupunki myönsi vuokravapautuksia tiettyjen toimialojen 
- mukaanlukien taide, kulttuuri ja tapahtumat - yrityksille, joiden liike-
vaihto oli vähentynyt koronan johdosta merkittävästi. Yrityksille ei tuol-
loin ollut tarjolla nykyisenkaltaista valtion järjestämää yleistukea. Mark-
kinaolosuhteiden katsottiin muuttuneen pandemian johdosta niin olen-
naisesti, etteivät ne vastanneet vuokrasopimusten solmimisen aikaan 
osapuolten sopimukselle asettamia edellytyksiä. Myös yksityiset vuok-
ranantajat vapauttivat keväällä 2020 varsin laajasti vuokralaisiaan 
vuokranmaksuista.

Tilanteen jatkuessa kaupungin myöntämiä vuokranalennuksia tai -
vapautuksia ei ole voitu valtiontukisääntöjen näkökulmasta pitää enää 
markkinaehtoisina, jolloin vuokranalennuksissa voisi olla kyse kielletys-
tä valtiontuesta. Kulttuurialan toimijat eivät ole keskenään yhtenäinen 
ryhmä, eikä valtiontukiarviointia voi tehdä kategorisesti koko alaa kos-
kien vaan toimintaa on arvioitava tapaus- ja hankekohtaisesti.

Vaikka joidenkin kulttuurialan toimijoiden vapauttaminen vuokranmak-
susta saattaisikin valtiontukisääntelyn puitteissa olla mahdollista, kau-
pungin on huomioitava yhdenvertaisuus ja kunnan toimialaa koskevat 
säännökset. Elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten luominen kuuluu 
kunnan toimialaan, yksittäisten yritysten tukeminen lähtökohtaisesti 
taas ei kuulu. Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikilla sellaisilla 
toimialoilla toimiviin yrityksiin - ei pelkästään kaupungin vuokralaisiin - 
joiden toiminta perustuu asiakaskäynteihin. Parhaiten yhdenvertainen 
kohtelu toteutuukin valtion tukiohjelmien kautta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen ja 
16 muun valtuutetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että Helsingin kau-
punki antaa huojennuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrissa 
tai vastaavasti vapauttaa taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat 
vuokranmaksusta sopivaksi määräajaksi kokonaan. Aloite on kokonai-
suudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
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Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Muttilainen Sami FREELANCERIEN JA 
KULTTUURITOIMIJOIDEN TUKEMINEN POIKKEUSAIKANA

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 72
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, koskien kult-
tuurin koronatyöryhmän perustamista ja kulttuurialan kriisisuunni-
telman tekemistä

HEL 2021-003497 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.03.2021 Rantanen Tuomas Aloite kulttuurin korona-
työryhmän perustamisesta ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemises-
tä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esi-
tystä perustaa erillinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelisi suunnitel-
maa covid-19-pandemian Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin 
korjaamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on yhtä mieltä valtuutettu Rantasen 
kanssa covid-19-pandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin vaka-
vuudesta ja ankaruudesta ja ymmärtää, että kulttuurikenttä tulee tarvit-
semaan erityishuomiota poikkeusajan jälkeiseen toipumiseen.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että erillistä asiantuntijaryh-
mää nopeammin ja pitkäjänteisemmin voimme vaikuttaa koronapan-
demiasta toipumiseen kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa ole-
vien ja suunnitteilla olevien rakenteiden puitteissa, yhteistyössä taiteen 
ja kulttuurin ekosysteemin kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään jatkuva 
vuorovaikutus kentän toimijoiden sekä rahoittajien kanssa, jotta kau-
pungin toimet koronasta palautumiseksi olisivat tarkoituksenmukaisia ja 
oikea-aikaisia suhteessa kentän toimijoiden tarpeisiin sekä muihin toi-
mijoille tarjolla oleviin tuen muotoihin.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden toiminnassa ekosysteemin toipuminen 
on tällä hetkellä vahvasti huomion kohteena sen kaikessa toiminnassa 
ja vuoden 2022 suunnittelussa.

Covid-19-kriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin 
ja kulttuuripalvelukokonaisuuden toimesta pyritty helpottamaan aikais-
tetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron li-
säavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, mahdollistamalla digitaalis-
ten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovai-
kutteisten tiedotustilaisuuksien järjestämisellä, aktiivisella dialogilla alan 
rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta 
johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta 
ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeista erilaisilla korvaavilla ta-
voilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten 
käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.

Parhaillaan valmisteilla on mittava kokonaisuus taiteen, kulttuurin ja ta-
pahtumien yhteistyön tiivistämiseksi kesällä 2021. Kokonaisuudella 
vahvistetaan tapahtuma-alan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia 
Helsingissä terveysturvallisesti rajoitusten niin salliessa. Tapahtuma-
teollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä jär-
jestetään kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Helsingin kau-
pungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan lisäksi räätälöityä 
terveysturvallisuuskonsultaatiota ja -materiaalihankintaa. Kokonaisuu-
teen kuuluu myös taiteen ja kulttuurin sisältöostojen lisääminen kesällä 
2021 kaupungin omiin tapahtumiin (Kasarmitorin kesäterassi ja Juhla-
viikot), jotka toteutetaan terveysturvallisesti kulloinkin voimassa olevien 
rajoitusten puitteissa.

Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämiseen on keväällä 2021 kulttuuripal-
velukokonaisuudessa kohdennettu henkilöstöresurssi, joka yhteistyös-
sä kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin toimijoiden kanssa 
hakee ratkaisuja tilakysymyksiin.
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Osana kaupungin uusien digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu 
verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, jonka tavoitteena on koota helposti 
löydettäväksi kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset. 
Vuoden 2021 aikana sivustolta löytyy yhä kasvavassa määrin tapahtu-
majärjestäjien tapahtumia. Vuonna 2022 sivustolta löytyy kaikki Helsin-
gissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset - niin julkisen, kolmannen 
kuin yksityisen sektorin. Kaupunki tulee viestimään ja markkinoimaan 
sivustoa, mikä tulee tukemaan kaikkia tapahtumien ja harrastusten jär-
jestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi tukee jo nykyisellään myös 
taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden viestintää ja markkinointia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on niin ikään vuoden 2021 aikana 
käynnissä palvelustrategiatyö, jonka osana kulttuuripalvelukokonaisuus 
kartoittaa keskusteluin ja kyselyin taiteen ja kulttuurin toimijoiden tule-
vaisuuden tarpeita ja toiveita. Jo valmistuneessa kyselyssä ovat nous-
seet esiin mm. aloitteessakin mainitut markkinointi- ja oppilaitosyhteis-
työ, taiteen ja kulttuurin tilat sekä verkostojen koordinointi. 

Palvelustrategiatyön myötä kirkastetaan kulttuuripalveluiden palveluku-
vaus ja asemoidaan palveluiden roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin 
ekosysteemin ja muun toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä 
elokuussa 2019 julkaistuun 2030 vuoteen tähtäävään taide- ja kulttuu-
rivisioon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että erityisesti kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin 
omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kult-
tuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta. 

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi 
kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on 
jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 
2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös 
heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen. Tämän 
vuoksi lautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kau-
punginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka 
osoitettaisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta 
aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen 
ja 18 muun valtuutetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että Helsingin 
kaupunki perustaa erillisen asiantuntijaryhmän valmistelemaan koronan 
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Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseen tähtäävää 
suunnitelmaa. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.03.2021 Rantanen Tuomas Aloite kulttuurin korona-
työryhmän perustamisesta ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemises-
tä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 73
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mauri Venemiehen ym. valtuustoaloitteesta tekojääradan 
rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon

HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Mika Ebelingin ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Venemies Mauri Tekojääkenttä Herttonie-
menrannan urheilupuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisil-
lä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa sekä vuo-
sittain rakennettava Rautatientorin jääpuisto (poislukien vuosi 2021). 
Viime vuosina ovat valmistuneet radat Jätkä- ja Lauttasaareen sekä 
Laajasaloon. Seuraavaksi tekojäärataverkosto laajenee Johanneksen-
puiston radalla, jonka olisi tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. 
Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025.
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Maaria Mäntyniemen vuonna 2015 valmistuneen pro gradu –työn Lii-
kuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla mukaan seuraa-
vat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. So-
pivia alueita voisivat olla muun muassa Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga 
tai Tali. Vuosaaren radan rakentamisen jälkeen seuraavaa tekojää-
aluetta tulisikin siis suunnitella Länsi-Helsinkiin. Herttoniemen jäähallin 
rakennustyöt ovat alkamassa syksyllä 2021, jonne on suunniteltu ylei-
söluisteluaikoja.

Tekojääratojen rakentamista hidastavat yleisesti liikuntapalveluiden 
määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikus-
tannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 2 000 000 euroa 
riippuen radan lisäksi rakennettavasta muusta infrastruktuurista, kuten 
pukuhuoneista ja aidoista. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat 
nostaa rakentamiskuluja entisestään. 

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000 euroa seuraavien 20 - 30 vuoden ajan. Uu-
sien tekojääradan kokoluokan hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdol-
lista liikuntapalveluiden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, 
vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten te-
koa.

Liikuntapoliittisesta ja Helsingin liikuntastrategisesta näkökulmasta te-
kojääratojen rakentaminen ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät 
kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan läh-
temisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin 
ratojen rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia myös alueen nuori-
son kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä 
sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. Kui-
tenkin ennen tekojääratojen suunnittelua ja rakentamispäätöksiä tulisi 
varmistaa liikuntapalveluiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen 
riittävyys.

Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän kehittämismahdollisuuksis-
ta on valtuutettujen ohella kiinnostunut paikallinen jalkapalloseura. Puo-
tinkylän Valtti haluaisi vuokrata kentän ja asentaa siihen tekonurmima-
ton. Alustavissa keskusteluissa liikuntapalvelut ja Valtti ovat päässeet 
yhteisymmärrykseen siitä, että Herttoniemenrannan liikuntapuiston 
kenttä olisi kuitenkin talvisin luistelijoiden ja päivisin läheisten koulujen 
käytössä. Valtti on suhtautunut myös myötämielisesti siihen, että pai-
kallisille asukkaille myönnettäisiin kentältä vapaakäyttövuoroja prime 
time -aikoina. Näin ollen tekonurmipintainen kenttä parantaisi alueen 
kaikkien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa Mauri Venemiehen ja 19 muun valtuutetun 
aloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikunta-
puistoon. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Venemies Mauri Tekojääkenttä Herttonie-
menrannan urheilupuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 74
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta yleisen talviuin-
tipaikan avaamisesta Helsinkiin

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkemyksen mukaan talviuinti on 
kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitä-
mää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuok-
raa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenil-
leen. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoi-
mia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimin-
taa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 ai-
kana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, 
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä min-
kä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tul-
laan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti, 
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee 
aikanaan päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön 
päättymisen jälkeen ensi syksynä. Lautakunta katsoo, että tämän jäl-
keen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa. 

Mikäli kaupunki linjaa, että kaupungin tehtävä on järjestää avointa tal-
viuintitoimintaa, yksi otollinen paikka sen järjestämiselle on aloitteessa 
mainittu Rastilan leirintäalue. Liikuntapalvelukokonaisuudella on vuo-
teen 2023 asti voimassa oleva sopimus Helsingin Latu ry:n kanssa 
Rastilan talviuintipaikasta. Liikuntapalvelukokonaisuuden tiedon mu-
kaan Helsingin Latu ry kannattaa avoimen talviuintipaikan avaamista 
Rastilaan.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntar-
joaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palve-
luntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien 
ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.  

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.03.2021 Jalovaara Ville Yleinen talviuintipaikka Hel-
sinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran ja 
15 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta yleisen talviuintipaikan avaa-
misesta Helsinkiin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.03.2021 Jalovaara Ville Yleinen talviuintipaikka Hel-
sinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 75
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta luonnonva-
raisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta

HEL 2021-002225 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on tasapuolisesti ympäri kaupunkia 26 virallista uimaran-
taa, joita ylläpidetään ja joiden uimavedenlaatua seurataan säännölli-
sesti uimakauden aikana. Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 25 ran-
taa, yksi ranta on Helsingin seurakuntayhtymän tarjoama uimaranta. 
Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää 5 uimapaikkaa. Kahdella-
toista uimarannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivat liikunta-
palveluiden palkkaamat rantapelastajat. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta ja uimapaik-
kaverkosto on suhteellisen kattava. Uimapaikan perustaminen vaatii 
monen eri asian huomioonottamista. Aloitteessa mainittu uimapaikka 
Särkän laiturin vieressä ei liikuntapalvelukokonaisuuden arvioinnin mu-
kaan sovellu kaupungin ylläpitämäksi uimapaikaksi. Särkän laituri on 
vesireittiliikenteen käytössä, ja rannan läheisyydessä sijaitsee yksi Hel-
singin vilkkaimmista veneväylistä. Turvallisuus huomioiden vesiliiken-
teen ja veneväylien läheisyyteen ei pitäisi perustaa uimapaikkaa. 

Uusia uimapaikkoja ei tule perustaa ilman perusteellista selvitystä ui-
mapaikan turvallisuudesta, soveltuvuudesta sen ympäristöön, liiken-
teen vaikutuksesta, hälytysajoneuvon pääsystä rannan läheisyyteen 
jne. Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida  se, että uimarannat 
ja uimapaikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kulut-
tajaturvallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuus-
velvoitteen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalve-
luksesta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liit-
tyvät riskit.

Uimapaikkojen ja -rantojen lisääminen perustuu aina harkintaan ja sii-
hen, että uimarannan kunnossapitoon ja varusteiden hankkimiseen on 
olemassa riittävät varat. Liikuntapalvelukokonaisuudessa ei ole varau-
duttu mahdollisten uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin eikä 
niiden ylläpitoon.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riskiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimin-
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taan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia 
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteu-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.

Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatus-
sa liikuntapaikkajulkaisussa ei suoranaisesti oteta kantaa kaupunkiym-
päristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapaikkoihin. Julkaisu ohjeis-
taa hyvin, mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi 
veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvalli-
suussyistä (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Lautakunnan näkemyksen mukaan kaupunkiympäristöön perustetta-
vien uimapaikkojen on noudatettava erityistä huolellisuutta. Keskustan 
alueella, jossa vesiliikenne on todella vilkasta, tulisi uimapaikka toteut-
taa erillisenä uimalana, jolloin alue on selkeästi eroteltu ja uiminen on 
turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen matkan päässä venesatamista 
ja veneväylistä. 

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 Pelastusvälineet
 Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 Ympäristö (läheinen asutus)
 Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutu-

mistilat)
 Ohjeet ja opasteet
 Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, va-

laistus)
 Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 Ympäristövaikutukset
 Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä ovat erityisesti:

 Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 Uintipaikan ympärivuotisuus
 Laiturin turvalliset rakenteet 
 Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
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 Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Karhuvaara Arja Luonnonvaraisten uima-
paikaksi  soveltuvien ranta-alueiden kartoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran ja 
22 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta luonnonvaraisten uimapaikak-
si soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta. Aloite kokonaisuudessaan 
on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Karhuvaara Arja Luonnonvaraisten uima-
paikaksi  soveltuvien ranta-alueiden kartoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 76
Maa-alueen vuokraaminen Suur-Helsingin Golf Oy:lle Luukkaan-
metsästä

HEL 2020-000560 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.12.2019
2 Hakemus, täydennys 3.5.2021
3 Vuokrasopimusluonnos Suur-Helsingin Golf
4 Luukki SHG kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuokrata Suur-Helsingin Golf 
Oy:lle Espoon kaupungin Luukkaanmetsä-nimisestä tilasta (RNro 49-
430-1-130) liitekarttaan merkityt, noin 31,33 hehtaarin ja 0,23 hehtaarin 
suuruiset alueet eli yhteensä noin 31,56 hehtaarin suuruisen alueen 
golftoimintaa varten ajalle 1.1.2022–31.12.2031.

Vuokraus on jatkoa 31.12.2021 päättyvälle maanvuokraukselle. Vuok-
ra-alueella on seuraavat vuokralaisen omistamat rakennukset: klubitalo 
225 m², caddiemastertoimisto ja pukuhuonetilat 220 m², varastovaja 
100 m² ja jätevaja 15 m².

Vuokraukseen liittyvät sopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuok-
rasopimusluonnoksen ehtojen mukaisiksi.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoit-
tamaan vuokrasopimuksen ja tekemään vuokraukseen tarvittaessa vä-
häisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 2.12.2019 Suur-
Helsingin Golf Oy:n hakemus maanvuokraussopimuksen tekemisestä 
20 vuodeksi Luukkaanmetsässä sijaitsevasta maa-alueesta. Alueen 
nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2021.

Alueen asemakaava

Alue sijaitsee asemakaavoittamattomalla alueella.

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3200-16) vuoden 2043 loppuun 
asti. Vuokra-alueen pinta-ala on 315 600 m². Alue on ulkoilupalveluiden 
hallinnassa. 

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokra-alue käsittää noin 31,33 hehtaarin ja 0,23 hehtaarin suuruiset 
alueet eli yhteensä noin 31,56 hehtaarin suuruisen alueen.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 
maa-alueiden vuokrauksesta päättämiä yleisperiaatteita.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2020 keskiarvon pistelukua 1974 on 56 235,32 euroa (alv 0%). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vas-
taavaa golf-kenttäalueen osalta 0,16 euron suuruista perusvuosivuok-
raa ja rakennusoikeuden osalta 12,00 euron suuruista perusvuosivuok-
raa.

Täysimääräinen vuosivuokra vuoden 2021 tasolla: 

Golf-kenttäalue: 315 600 m2 x 0,16 €/m2 x 5 % x 19,74 = 49 839,56 
euroa

Rakennusoikeus: 540 kem2 x 12 €/kem2 x 5 % x 19,74 = 6 395,76 eu-
roa
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Vuosivuokra on yhteensä 56 235,32 euroa/vuosi.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käy-
tetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan, kuitenkin 31.12.2028 saakka. 

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

Perittävä vuosivuokra sopimuksen alkaessa vuoden 2021 tasolla on 28 
117,66 euroa (alv 0 %).

Valtiontukiarviointi

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

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Suur-Helsingin 
Golf Oy:n kanssa sisältää vuokratukea. Vuokra-aluetta käytetään pää-
asiallisesti urheilutoimintaan. Vuokra-alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat 
pääkaupunkiseudun asukkaat, mutta kesäisin pelaajia saapuu jossain 
määrin myös muualtakin Suomesta. Muista EU-maista saapuvia pelaa-
jia on erittäin vähän. Muualta saapuvat pelaajat eivät muodosta kentän 
pääasiallista käyttäjäkuntaa, vaan kyse on ennemminkin kertaluontei-
sista vierailuista kentälle. Muualta saapuvia pelaajia on siis vähän, eikä 
vuokratuen voida näin ollen katsoa vaikuttavan rajat ylittäviin investoin-
teihin tai sijoittautumisen edellytyksiin kuin enintään marginaalisesti. 

Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei siis ole SEUT 107(1) 
mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensi-
sijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele 
asiakkaita tai investointeja 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 vuokrauksessa

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden 
vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuk-
sista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.12.2019
2 Hakemus, täydennys 3.5.2021
3 Vuokrasopimusluonnos Suur-Helsingin Golf
4 Luukki SHG kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Liikuntapalvelut
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§ 77
Mosan Wembley Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muut-
taminen

HEL 2021-004789 T 10 01 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin
kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) sijaitsevan, karttaliittee-
seen merkityn noin 21 156 m² suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-
39-9904-5) vuokraamista Mosan Wembley Oy:lle liikuntatoimintaa var-
ten.

Vuokrasopimus solmitaan liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä 
ajankohdasta lukien 31.12.2036 saakka liitteenä olevan vuokrasopi-
musluonnoksen mukaisesti. Vuokralaisen kanssa tehty nykyinen vuok-
rasopimus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoitta-
maan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sopimuskauden aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 16.4.2021
2 Hakemus 16.4.2021, liite, hankesuunnitelma
3 Maanvuokrasopimus Mosan Wembley Oy
4 Tapanilan urheilukenttä_maa-alue_Mosan Wembley_kartta 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 16.4.2021 päivätty Mo-
san Wembley Oy:n hakemus. Hakemus koskee Tapanilassa sijaitsevan 
alueen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen (1.5.2017–31.12.2032) jatka-
mista 31.12.2036 saakka.

Yhtiö perustelee hakemustaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
(AVI) jättämällään avustushakemuksella. Sen hyväksymisen ehdoksi 
AVI on asettanut, että vuokrasopimuksen tulee olla voimassa vähintään 
15 vuoden ajan, vuoteen 2036 asti.

Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Suun-
niteltu hanke palvelee liikuntatarkoituksia parantamalla nykyisiä olosuh-
teita seuratoiminnan ja muun lähiliikunnan näkökulmasta. Näin ollen 
hanke edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja on lisäksi hakijan esil-
le tuomista lähtökohdista katsottuna perusteltu kokonaisuus.

Mosan Wembley Oy on hakenut AVI:lta avustusta rakentaakseen vuok-
raamalleen tontille 350 k-m² kokoisen huolto- ja toimistorakennuksen 
yhdistelmän, ”MPS-Talon”. Rakennukseen on suunniteltu pukuhuoneti-
lojen lisäksi Malmin Palloseura Ry:n (MPS) toimisto, seuran varuste-
kauppa ja kahvila.

Mosan Wembley Oy on hakenut ”MPS-Talon” ja kentän katsomoiden 
rakentamista sekä pysäköintialueiden kunnostamista varten 250 000 
euron lainaa kaupungin Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Tähän liitty-
vä lainalausunto käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouk-
sessa 11.5.2021.

Mosan Wembley Oy on Malmin Palloseura ry:n kokonaan omistama 
yleishyödyllinen yhteisö, joka ei yhtiöjärjestyksen mukaan voi jakaa 
voittoja. Yhtiö on perustettu hallinnoimaan Tapanilan urheilukentän 
aluetta sekä suunniteltua ”MPS-Taloa”.

Malmin Palloseura on vuonna 1948 perustettu helsinkiläinen jalkapallo-
seura. Tällä hetkellä MPS on jäsenmäärällä mitattua Helsingin kymme-
nen suurimman jalkapalloseuran joukossa. Seuran toiminta keskittyy 
vahvasti Koillis-Helsingin alueelle ja erityisesti Moisiontiellä Tapanilas-
sa sijaitseville kahdelle tekonurmelle, niin sanotulle Mosan vanhalle te-
konurmelle sekä kesällä 2019 valmistuneelle lämmitettävälle Mosan 
Wembleylle.
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Asemakaava

Alueella on voimassa 9.2.1996 lainvoiman saanut asemakaava nro 
9930, jossa vuokrattava alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuok-
rausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta (vuokratunnus Y3139-1) 
vuoden 2043 loppuun asti. Vuokra-alueen koko on noin 21 196 m². 
Alue on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 21 156 m². Varsinainen vuokra-
alue koostuu 9 300 m²:n kenttäalueesta ja 431 m²:n asemakaavassa 
osoitetusta pysäköintialueesta. Ylläpitoalue on 11 425 m². Alueelle on 
tarkoitus rakentaa 350 k-m²:n suuruinen huolto- ja toimistorakennus.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 
maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Alueen vuokra 
on määritelty kenttä- ja pysäköintialueen 9 731 m² sekä asemakaavan 
mukaisen rakennusoikeuden (350 k-m²) mukaan.

Kenttä- ja pysäköintialueen vuokra lasketaan pinta-alan perusteella, pi-
täen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaa 1,00 euron neliömetrihintaa.

Rakennuksen osalta vuokra lasketaan kerrosneliömetrien perusteella, 
pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaa 12,00 euron kerrosneliömetrihintaa.

Täysimääräinen vuosivuokra vuokrauksen alkaessa (vuoden 2020 kes-
ki-indeksillä 1974) on 13 749,90 euroa (alv 0%).

Perusvuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 
huoltorakennuksen osalta 50 %.

Täysimääräisen vuokran laskukaavat:

Kenttä- ja pysäköintialue:
9 731 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 19,74 = 9 604,50 €

Huoltorakennus:
350 kem² x 12 €/kem² x 5 % x 19,74 = 4 145,40 €

Ylläpitoalueen osalta ei peritä vuokraa.
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Täysimääräisestä vuokrasta peritään huoltorakennuksen osalta 50 % 
niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välit-
tömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 
31.12.2028 saakka.

Vuokranmääräytymisestä vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään 
kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa kenttä- ja pysäköintia-
lueen osalta 9 604,50 euroa ja huoltorakennuksen osalta 2 072,70 eu-
roa. Perittävä vuosivuokra on yhteensä 11 677,20 euroa.

Tammikuun 1. päivästä 2022 lukien täysimääräinen vuosivuokra sido-
taan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on kenttä- ja pysäköintialueen osalta 486,55 euroa ja 
huoltorakennuksen osalta 210,00 euroa vuodessa sekä niitä vastaava 
perusindeksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuo-
sivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli piste-
luku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista solmia liikunta-
johtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lähtien 31.12.2036 
saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntajohtajalle sopimuk-
sen allekirjoitusoikeuden sekä oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia 
vuokrasopimukseen.

Mosan Wembley Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan rakentami-
sesta ja ylläpidosta. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liittee-
nä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Valtiontukiarviointi

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

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Mosan Wembley 
Oy:n kanssa sisältää vuokratukea. Vuokra-aluetta käytetään pääasialli-
sesti urheilutoimintaan. Vuokra-alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat lähia-
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lueiden jalkapalloilijat. Lisäksi vuokra-aluetta käyttävät lähialueiden 
koulut sekä paikalliset asukkaat. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä 
vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on 
urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei 
todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jä-
senvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsit-
teestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden 
vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuk-
sista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 16.4.2021
2 Hakemus 16.4.2021, liite, hankesuunnitelma
3 Maanvuokrasopimus Mosan Wembley Oy
4 Tapanilan urheilukenttä_maa-alue_Mosan Wembley_kartta 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kuva

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 65
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§ 78
Pohjoisrannan venesataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen

HEL 2021-006028 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti irtisanoa Kruunuhaan kaupun-
ginosasta Halkolaiturin Veneilijät ry:lle (y-tunnus 3038044-6) vuokratun 
362 neliömetrin suuruisen alueen maanvuokrasopimuksen (HEL 2012-
016641). Vuokra-alue sijaitsee Pohjoisrannan venesatamassa.

Vuokraoikeus päättyy kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun vuokra-
lainen on saanut tämän päätöksen tiedoksi.

Vuokra-alue on vuokrasopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti 
tyhjennettävä, rakennelmat poistettava sekä alue saatettava kaupungin 
hyväksymään kuntoon vuokra-ajan päättymiseen mennessä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Halkolaiturin Veneilijät ry, ma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta on päätöksellä 5.3.2013, § 57 
vuokrannut Pohjoisrannassa Siltavuorensalmen puolella sijaitsevan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 45 (62)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/12
25.05.2021

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

maa-alueen Halkolaiturin Veneilijät ry:lle. Venekerho on käyttänyt maa-
aluetta autojen pysäköintialueena. Solmitun vuokrasopimuksen mu-
kaan: ”Vuokra-aika alkaa 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi molem-
minpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin kauintaan 
31.12.2022 saakka.”

Helsingin kaupunki on päättänyt irtisanoa kyseisen maanvuokrasopi-
muksen venekerhon kanssa, sillä Kruunusillat-allianssi tarvitsee maa-
alueen Hakaniemen uuden sillan rakentamista varten. Hakaniemen 
uuden sillan rakentamisen valmistelevat rakennustyöt ovat jo alkaneet 
ja kyseistä maa-aluetta tarvitaan myöhemmin tänä vuonna. Vuokratun 
maa-alueen lähellä sijainneet venekerhon laiturit sijoitetaan ennen ke-
sää rakentamisen aikaisiin väistösatamiin Mustikkamaalle sekä Sör-
näisten rantatien varteen. 

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuok-
rauksesta enintään 20 vuoden ajaksi sekä hallintosäännön 10 luvun 1 
§:n 3 momentin mukaan toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päät-
tyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Näin ollen 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toimivaltainen päättämään maa-
alueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Halkolaiturin Veneilijät ry, ma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Tiedoksi

Kuva
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§ 79
Uimaseura Helsinki ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätök-
seen 8.4.2021, § 7

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Uimaseura Helsinki ry:n oi-
kaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston päätöstä 8.4.2021, § 7 Toiminta-avustukset vuodelle 2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 29.4.2021
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 4.5.2021, Uimaseura Helsinki ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uimaseura Helsinki ry hakee 29.4.2021 saapuneella oikaisuvaatimuk-
sella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lä-
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hetetty 14.4.2021 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. 
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan toiminta-
avustusta koskeva päätös, koska Uimaseura Helsinki ry:n mukaan seu-
ran olisi tullut saada noin 28 000 euron suuruinen toiminta-avustus. Pe-
rusteluna oikaisuvaatimukselle Uimaseura Helsinki ry mainitsee vertai-
lun toisen seuran toiminnan laajuuteen sekä tämän seuran toiminta-
avustuksen suuruuden. Lisäksi Uimaseura Helsinki ry vetoaa siihen, et-
tä seuran valmentaja on korkeasti koulutettu ja uimarien kilpaurheilu-
menestys on korkeampi.

Uimaseura Helsinki ry:lle on myönnetty toiminta-avustusta pohjautuen 
seuran antamiin tietoihin aktiiviharrastajamääristä sekä koulutetuista 
valmentajista. Uimaseura Helsinki ry:n toiminta-avustusta on myönnetty 
samoin kriteerein ja laskennallisin periaattein kuin muidenkin seurojen 
toiminta-avustukset. Hakemuksen käsittelyssä ei ole tapahtunut virhet-
tä.

Vuoden 2021 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2021 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2021 toiminta-avustukset 8.4.2021, § 7. Uima-
seura Helsinki ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 3 676 euroa.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. 
Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Mikäli liikuntaseuran aktiiviharrastajamäärä on 
vuoden 2020 aikana vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toi-
minta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei 
tämä kuitenkaan estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2021. 

Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsi-
naisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjes-
töön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikun-
tajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen lii-
kuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä 
liikuntatoimintaa. 

Toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten 
liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan 
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painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden 
valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) 
käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen 
liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoimin-
nan tavoin 80 % painotuksella. 

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jar-
ru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kas-
vun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 
uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista 
toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran 
toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteelli-
sen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtau-
tumisen vuoksi.

Avustusten myöntämisen lähtökohtana on luottamus siihen, että avus-
tuksen hakijat ilmoittavat toimintaansa koskevat tiedot oikein hakemuk-
sessa. Avustuksen hakijat saavat avustuksen hakuun liittyvää neuvon-
taa vuosittaisissa avustusinfotilaisuuksissa ja tarvittaessa myös henki-
lökohtaisesti. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tehdään pistokoeluon-
toisesti avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpidontarkastuksia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 29.4.2021
2 Oikaisuvaatimus, täydennys 4.5.2021, Uimaseura Helsinki ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.04.2021 § 7
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§ 80
HIFK-friidrott rf:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 
8.4.2021, § 7

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi HIFK-friidrott rf:n oikaisuvaa-
timuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 
päätöstä 8.4.2021, § 7 Toiminta-avustukset vuodelle 2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 26.4.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HIFK-friidrott rf hakee 26.4.2021 saapuneella oikaisuvaatimuksella oi-
kaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähe-
tetty 14.4.2021 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asia-
nosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty 
määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus 
kokonaisuudessaan on liitteenä.
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Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan HIFK-
friidrott rf:n toiminta-avustusta koskeva päätös, koska seuran aktiivihar-
rastajamäärä on hakemuksessa ilmoitettu liian alhaiseksi. HIFK-friidrott 
rf on olettanut, että avustushakemuksessa voi aktiiviharrastajiksi ilmoit-
taa ainoastaan lisenssiurheilijat sekä seuran jäsenmaksun maksaneet 
urheilijat. 

Vuoden 2021 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2021 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2021 toiminta-avustukset 8.4.2021, § 7. HIFK-
friidrott rf:lle myönnettiin toiminta-avustusta 7 734 euroa.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2021 sisälly-
tetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakri-
teerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. (Liikuntajaosto 27.10.2020, § 
30)

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. 
Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Aktiiviharrastajaksi määritellään henkilö, joka 
osallistuu seuran ohjattuun säännölliseen harjoitustoimintaan vähintään 
kolmen kuukauden ajanjaksolla vähintään kymmenen kertaa. 

Toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten 
liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan 
painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden 
valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) 
käyneiden lukumäärä laatupainotuksena.

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jar-
ru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kas-
vun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 
uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista 
toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran 
toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteelli-
sen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtau-
tumisen vuoksi.

Liikuntapalvelukokonaisuus järjesti seuroille kolme eri infotilaisuutta 
avustusten hakuun liittyen (yksi tilaisuus marraskuussa 2020 sekä kak-
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si tilaisuutta tammikuussa 2021). Avustuksista on tiedotettu www-
sivuilla sekä suoraan seuroille lähettämällä tietoa infotilaisuuksista, 
avustuksista ja avustusten hakuohjeista. 

Avustuksen hakija vastaa avustushakemuksissa antamistaan tiedoista. 
HIFK-friidrott rf:lle on myönnetty toiminta-avustusta seuran ilmoittamien 
tietojen perusteella.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 26.4.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.04.2021 § 7
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§ 81
HELEPA ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 8.4.2021, 
§ 7

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi HELEPA ry:n oikaisuvaati-
muksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 
päätöstä 8.4.2021, § 7 Toiminta-avustukset vuodelle 2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 26.4.2021
2 Oikaisuvaatimus 22.4.2021
3 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, avustushakemus
4 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 27.4.2021
5 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, täydennys 27.4.2021
6 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, viestit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

HELEPA ry hakee 22.4.2021 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikai-
sua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 
14.4.2021 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisu-
vaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. 
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että HELEPA ry:lle annettaisiin 
mahdollisuus siihen, että avustushakemuksessa seuran jaostoina ilmoi-
tetut yhdistykset Tömistäjät ry ja Fire Islands ry otettaisiin huomioon 
HELEPA ry:n avustusta myönnettäessä tai Tömistäjät ry ja Fire Islands 
ry saisivat nyt avustuksen määräajan päätyttyä tehdä omat toiminta-
avustushakemuksensa.

HELEPA ry:lle on myönnetty toiminta-avustusta seuran ilmoittamien tie-
tojen mukaan sen osalta, miten HELEPA ry itse on toimintaa järjestä-
nyt. Avustuslaskennassa ei ole voitu ottaa huomioon sitä toimintaa, 
jonka järjestämisestä ovat vastanneet Tömistäjät ry ja Fire Islands ry. 

HELEPA ry pyytää, että seuran sääntöjen ja vakiintuneen aseman pe-
rusteella Tömistäjät ry:n ja Fire Islands ry:n HELEPA ry:n avustuksen 
saajiksi. 

Liikuntajaosto päätti 27.10.2020 § 30 liikunnan avustusten myöntämi-
sen periaatteista ja tarkoista kriteereistä. Toiminta-avustusta voidaan 
myöntää hakuaikaan mennessä hakeneille, avustuskriteerit täyttäneille 
liikuntaseuroille. Liikuntaseura ei voi avustushakemuksessa ilmoittaa 
muiden yhdistysten ja liikuntaseurojen toimintaa. Liikunnan avustuksia 
ei liikuntajaoston päätöksen mukaan myönnetä edelleen jaettaviksi eikä 
myöskään keskusjärjestöille. HELEPA ry ei voi jakaa avustuksia eteen-
päin muille rekisteröidyille yhdistyksille.

HELEPA ry vetoaa oikaisussa siihen, että Tömistäjät ry:n ja Fire Islan-
ders ry:n toiminta hyväksyttiin HELEPA ry:n toiminnaksi edellisissä 
avustuskäsittelyissä. Avustuskäsittelyssä on tältä osin tapahtunut virhe, 
koska käsittelijä ei ollut huomannut, että HELEPA ry hakee avustusta 
myös muille yhdistyksille samassa hakemuksessa. Viranomaisen vel-
vollisuus on korjata virhe, jos se havaitaan. Vuonna 2021 avustusta ei 
HELEPA ry:lle voida Tömistäjät ry:n ja Fire Islanders ry:n toiminnan 
osalta myöntää, koska avustuskäsittelyssä huomattiin, että osa avus-
tushakemuksessa ilmoitetusta toiminnasta on muiden yhdistysten kuin 
HELEPA ry:n järjestämää. Liikuntapalvelukokonaisuus ei esitä edellis-
ten avustusten takaisinperintää, koska saadun edun voidaan katsoa 
olevan merkitykseltään vähäinen eikä avustuksen hakija ole ollut tietoi-
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nen siitä, että avustettavan toiminnan tulee olla seuran itsensä järjes-
tämää.

Helsingin kaupungin avustuksia ei voi hakea avustushaussa ilmoitetun 
määräajan jälkeen. Vuoden 2021 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2021 
mennessä (liikuntajaosto 27.10.2020, § 30). Liikuntajaosto jakoi vuo-
den 2021 toiminta-avustukset 8.4.2021, § 7. HELEPA ry:lle myönnettiin 
toiminta-avustusta 2 299 euroa. 

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2021 sisälly-
tetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakri-
teerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. (Liikuntajaosto 27.10.2020, § 
30)

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. 
Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Mikäli liikuntaseuran aktiiviharrastajamäärä on 
vuoden 2020 aikana vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toi-
minta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei 
tämä kuitenkaan estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2021. 

Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsi-
naisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjes-
töön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikun-
tajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen lii-
kuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä 
liikuntatoimintaa. Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 
15.2.2021 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus 
kaupungin kirjaamoon.

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jar-
ru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kas-
vun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 
uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista 
toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran 
toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteelli-
sen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtau-
tumisen vuoksi.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 26.4.2021
2 Oikaisuvaatimus 22.4.2021
3 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, avustushakemus
4 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 27.4.2021
5 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, täydennys 27.4.2021
6 Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, viestit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.04.2021 § 7
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ja 76 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 77 ja 78 §:t.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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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 79, 80 ja 81 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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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.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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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 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
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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

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Borgarsdottir Sandelin Otto Meri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 03.06.2021.


