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Kokousaika 21.09.2021 16:15 - 18:31

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
esteellinen: 148 §

Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja
esteellinen: 148 §

Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad saapui 16:21, poissa: 140-142 §
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä) esteellinen: 148 §
Harkimo, Joel (etänä)
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä) esteellinen: 148 §
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
esteellinen: 148 §

Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
esteellinen: 148 §

Männistö, Mari (etänä) kulttuurijohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja

esteellinen: 148 §
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Umukoro, Elo (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
Malmberg, Mika (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö
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asiantuntija
saapui 17:04, poistui 17:32, läsnä: 
149 §

Syvälä, Ilona (etänä) lakimies
asiantuntija
saapui 18:03, poistui 18:30, läsnä: 
154 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
140-147 §, 149-154 §

Hilkka Ahde 148 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
140-143 §, 148-151 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
144 §, 152-154 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
145-147 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
140-154 §
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§ Asia

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

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

142 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta Helsingissä on 
maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelman laatimiseksi

143 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloitteesta PD-rahoituksen eli 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamiseksi vuodel-
le 2022

144 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta erityisuimakortin 
laajentamiseksi lymfedeemaa sairastaviin

145 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien free-
lancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana

146 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta teknisen henki-
lökunnan palkkaamiseksi Vuotaloon

147 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjel-
man tuottamista Espan puistoon

148 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lii-
kunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2022

149 Asia/10 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022–2024

150 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen ym. asukastalojen kehittämistä koske-
vasta valtuustoaloitteesta

151 Asia/12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloitteesta paikallisrahan 
käyttöönoton selvittämiseksi

152 Asia/13 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, jossa Hanasaa-
ren hiilivoimalan sulkeuduttua selvitettäisiin mahdollisuutta toteuttaa 
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Kallioon oma uimaranta

153 Asia/14 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta laiturin sijoittami-
seksi Aurinkolahden uimarannalle

154 Asia/15 Soutustadionin katsomo- ja oheistilojen vuokraaminen perustettavan 
yhtiön lukuun
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§ 140
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 
Teija Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Veronika Honkasalo ja Shawn Huff.

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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§ 141
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

7.9.2021, 55 §
Sovintosopimus työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa

9.9.2021, 56 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja 
toimintojen rajoitukset koronavirustilanteesta johtuen alkaen 4.9.2021

9.9.2021, 57 §
Toimintasääntöön korjaus

20.9.2021, 58 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan varallaolo covid-19 virustilanteessa
1.7.2021–31.12.2021

Hallintojohtaja

16.9.2021, 16 §
Erityisavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
kirjastopalvelukokonaisuuden aluekirjastopalveluiden Demokratiakahvi-
la-
hankkeelle

16.9.2021, 17 §
Puitesopimus: Hankintatoimeen liittyvät oikeudelliset palvelut ja konsul-
tointi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

10.9.2021, 18 §
Salassa pidettävä

Keskustakirjaston johtaja

14.9.2021, 2 §
Keskustakirjasto Oodin poikkeukselliset aukioloajat syksyllä 2021
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Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

20.9.2021, 8 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden
kulttuurikeskukset- palvelun työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa
hankintoja viranhaltijan vastuulla

Kulttuurin edistämisen päällikkö

13.9.2021, 10 §
Lämpiö- hankkeessa toteutettava ikääntyneiden käyttäjätarpeiden
kartoituksen painatus- ja postitustyö sekä verkkokyselylomakkeiden
tallennustyön hankinta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

6.9.2021, 31 §
Tutkimuslupa, yhdenvertainen liikunnallinen lähiö, YLLI

Liikuntapaikkapäälllikkö

15.9.2021, 38 §
Toimitilan vuokraus Töölön kisahallista Hautauspalvelu Aaltonen Oy:lle

17.9.2021, 39 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan nro 2 vuokraaminen Deslax Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

7.9.2021, 16 §
Starttiavustukset vuodelle 2021

14.9.2021, 17 §
Tapahtumayhteistyösopimus, jääkiekon miesten MM-kilpailut 2022

14.9.2021, 18 §
Tapahtumayhteistyösopimuksen liite - Helsinki International Horse 
Show 2021

Ulkoilupalvelupäällikkö

6.9.2021, 53 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 10 vuokraus Roihuvuoren Venekerho 
ry:lle
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8.9.2021, 54 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 yläkerran vuokraus Vartiokylän 
Ranta- ja Venekerho ry:lle

9.9.2021, 55 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 alakerran vuokraus Kalakerho Vie-
he Veikot ry:lle

9.9.2021, 56 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 14 vuokraus Pienperheyhdistys ry:lle

10.9.2021, 57 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro. 11 vuokraus Hakaniemen Venekerho 
ry:lle

10.9.2021, 58 §
Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja hiihtolippujen myyntipalvelut sekä 
kahvilatoiminta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

17.9.2021, 25 §
Tutkimuslupa, Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen 
jälkeen

Kumppanuuspäällikkö

9.9.2021, 23 §
Työryhmän We Are Queerlesque projektiavutushakemus 2021

14.9.2021, 24 §
Norr om Stan rf:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

26.8.2021, § 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

26.8.2021, § 17
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syys-
kauden kokousajat vuonna 2021

26.8.2021, § 18
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen 
myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteista
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26.8.2021, § 19
Kulttuurin avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 
2019 pistokokeena

26.8.2021, § 20
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin laitosavustuksista 
2022

26.8.2021, § 21
Tanssin vapaan kentän osaamisen kehittämisen pilottihankkeen tuke-
minen vuonna 2022

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Minna Leino, hallintosihteeri, puhelin: 310 89044

minna.leino(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätösehdotus

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

Toimialajohtaja

7.9.2021, 55 §
Sovintosopimus työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa

9.9.2021, 56 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja 
toimintojen rajoitukset koronavirustilanteesta johtuen alkaen 4.9.2021

9.9.2021, 57 §
Toimintasääntöön korjaus

20.9.2021, 58 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan varallaolo covid-19 virustilanteessa
1.7.2021–31.12.2021

Hallintojohtaja
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16.9.2021, 16 §
Erityisavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
kirjastopalvelukokonaisuuden aluekirjastopalveluiden Demokratiakahvi-
la-
hankkeelle

16.9.2021, 17 §
Puitesopimus: Hankintatoimeen liittyvät oikeudelliset palvelut ja konsul-
tointi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

10.9.2021, 18 §
Salassa pidettävä

Keskustakirjaston johtaja

14.9.2021, 2 §
Keskustakirjasto Oodin poikkeukselliset aukioloajat syksyllä 2021

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

20.9.2021, 8 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden
kulttuurikeskukset- palvelun työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa
hankintoja viranhaltijan vastuulla

Kulttuurin edistämisen päällikkö

13.9.2021, 10 §
Lämpiö- hankkeessa toteutettava ikääntyneiden käyttäjätarpeiden
kartoituksen painatus- ja postitustyö sekä verkkokyselylomakkeiden
tallennustyön hankinta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

6.9.2021, 31 §
Tutkimuslupa, yhdenvertainen liikunnallinen lähiö, YLLI

Liikuntapaikkapäälllikkö

15.9.2021, 38 §
Toimitilan vuokraus Töölön kisahallista Hautauspalvelu Aaltonen Oy:lle
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17.9.2021, 39 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan nro 2 vuokraaminen Deslax Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

7.9.2021, 16 §
Starttiavustukset vuodelle 2021

14.9.2021, 17 §
Tapahtumayhteistyösopimus, jääkiekon miesten MM-kilpailut 2022

14.9.2021, 18 §
Tapahtumayhteistyösopimuksen liite - Helsinki International Horse 
Show 2021

Ulkoilupalvelupäällikkö

6.9.2021, 53 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 10 vuokraus Roihuvuoren Venekerho 
ry:lle

8.9.2021, 54 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 yläkerran vuokraus Vartiokylän 
Ranta- ja Venekerho ry:lle

9.9.2021, 55 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro 12 alakerran vuokraus Kalakerho Vie-
he Veikot ry:lle

9.9.2021, 56 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 14 vuokraus Pienperheyhdistys ry:lle

10.9.2021, 57 §
Sipoon Kaunissaaren mökin nro. 11 vuokraus Hakaniemen Venekerho 
ry:lle

10.9.2021, 58 §
Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja hiihtolippujen myyntipalvelut sekä 
kahvilatoiminta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

17.9.2021, 25 §
Tutkimuslupa, Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen 
jälkeen

Kumppanuuspäällikkö
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9.9.2021, 23 §
Työryhmän We Are Queerlesque projektiavutushakemus 2021

14.9.2021, 24 §
Norr om Stan rf:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

26.8.2021, § 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

26.8.2021, § 17
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syys-
kauden kokousajat vuonna 2021

26.8.2021, § 18
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen 
myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteista

26.8.2021, § 19
Kulttuurin avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 
2019 pistokokeena

26.8.2021, § 20
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin laitosavustuksista 
2022

26.8.2021, § 21
Tanssin vapaan kentän osaamisen kehittämisen pilottihankkeen tuke-
minen vuonna 2022

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta 
tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa 
sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohta-
ja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen 
viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan ko-
konaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa 
pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-
ajantoimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Minna Leino, hallintosihteeri, puhelin: 310 89044

minna.leino(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 142
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta Helsingissä 
on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelman laatimi-
seksi

HEL 2021-002882 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki investoi 
merkittävästi lähiöihin. Lautakunta katsoo, että mahdollisia lisäkohden-
nuksia pitäisi suunnata erityisesti kaupunkiuudistusalueiden kaupunkiti-
lan laadun ja palvelujen parantamiseen, mutta samalla huomioida 
mahdollisia aukkoja muiden alueiden palveluissa. Yleisesti lautakunta 
katsoo, että koko kaupungin kannattaa jatkaa palveluverkkotarkastelua 
yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kans-
sa. Tietoa palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta tulee käyttää vuo-
sittain investointien kohdentamisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää koko kaupungin kattavan palve-
lutason arvioinnin tekemistä tärkeänä. Toimialan palveluilla on paljon 
liityntäpintoja erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kau-
punkiympäristön palveluiden tilojen ja alueiden kanssa. Vapaa-ajan 
palvelujen parantaminen on keskeinen osa syrjäytymisen ehkäisemistä 
ja asuinalueiden yhdenvertaisuuden ja houkuttelevuuden toteutumista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 14.01.2020 palveluverkon 
suunnitteluperiaatteet ja lähellä olevien vapaa-ajan palvelujen suunnit-
teluperiaatteet, joiden mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen 
suunnittelua ohjaa jatkossa tavoite, että seuraavien palvelujen tulisi löy-
tyä helsinkiläisille läheltä:

 turvallinen kokoontumis- ja harrastustila nuorille, esimerkiksi nuori-
sotila

 kirjasto
 mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen ja liikuntaan
 julkinen taide
 varattava liikuntatila, esimerkiksi koulun liikuntasali
 kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumat mahdollistavia paikkoja 

Suunnitteluperiaatteet eivät ole palvelulupaus, vaan ne ohjaavat jat-
kossa tehtäviä palveluverkon tarkasteluja ja investointeja. Suunnittelu-
periaatteet parantavat mahdollisuuksia arvioida eri alueiden palveluta-
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soa. Valmistelutyö osoitti myös selvästi tarpeen tarkentaa kaupungin 
omaa palvelustrategiaa.  

Toimialan keskeisenä painopisteenä ja sitovana tavoitteena vuonna 
2021 on palvelustrategiatyö, jossa toimialan palvelukokonaisuudet tuot-
tavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ja tä-
män työn lopputuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa 
itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se te-
kee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolel-
le. 

Palvelustrategiatyön tavoitteena on kehittää yhteistyötä muun toimija-
verkoston (ekosysteemi) kesken. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa 
toimialan omien palvelujen kyvykkyyksien tunnistamista suhteessa 
muun kulttuurin ja vapaa-ajan toimijaverkoston kyvykkyyksiin ja vah-
vuuksiin. Kaupungin tekemät palvelustrategiset valinnat vaikuttavat 
suoraan yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten toimintamahdollisuuk-
siin.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee kiinteätä ja säännöllistä yhteis-
työtä tilatarpeiden ja alueiden suunnittelussa kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden kanssa.  

Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit ovat käynnistäneet syksyllä 
2020 DigiPAVe 2.0 -yhteishankkeen, joka tähtää palveluverkkosuunnit-
telun digitalisaatioon. Hankkeessa edetään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan koulu ja varhaiskasvatus palvelut edellä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala näkee tärkeäksi laajentaa jatkossa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan palveluihin ja siihen otetaan ekosysteemi näkökulma 
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalle. Helsinki, Turku, Tampere, 
Vantaa, Espoo ja Oulu ovat myös yhdessä tilanneet Turun yliopistolta 
selvityksen koronan vaikutuksesta palvelujen ja tilojen käyttöön. 

Helsingin kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjel-
maan vuosiksi 2020–2022. Valtion poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla 
vahvistetaan esikaupunkialueiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja eh-
käistään niiden eriytymistä. Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittu-
vat kaupunkiuudistusalueille. Helsinki on käynnistänyt uudenlaisen 
poikkitoimialaisen kaupunkiuudistuksen mallin, jonka pilottialueiksi on 
valittu Malminkartano-Kannelmäki, Malmi sekä Mellunkylä. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on aktiivisesti mukana kaupunkiuudistusalueiden 
suunnittelussa. Toimiala on mm. avannut uuden matalan kynnyksen 
harrastushallin Malminkartanoon, on nostanut Kontulan ostoskeskuk-
sessa sijaitsevien palvelujen uudistamisen yhdeksi merkittävimmistä 
investointihankkeistaan sekä osallistuu Malmin entisen lentokentän ti-
lapäiskäyttöön virkistäytymiseen, ulkoiluun ja tapahtumiin. 
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Toimialan suunnitteluperiaatteiden ja palvelustrategian jatkoksi on tar-
koitus käynnistää toimialan tilojen osalta palveluverkkosuunnitelma, 
jossa huomioidaan myös kaupungin yhteisen toimitilastrategian linjauk-
set. Kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu 
koko kaupungin kattavan palvelutason arvioinnin tekemiseen vaaditta-
viin hankintoihin, mutta osallistuminen arviointiin on mahdollista työajan 
kohdentamisella hankkeeseen. Palvelutason arvioinnin osalta tärkeätä 
olisi, että siitä muodostuisi työkalu jatkuvaan arviointiin erillisen raportin 
sijaan. 

Palveluverkkolinjaukset ja palvelustrategia yhdessä kaupungin strate-
gian, käyttötalouden raamin ja investointibudjetin kanssa muodostavat 
kehykset palveluverkon suunnittelulle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan ensimmäisestä kappaleesta lause: 

”Lautakunta ei kuitenkaan kannata investointisuunnitelmaa, joka on 
erillinen jo suunnitelluista kehittämissuunnitelmista tai kehitysohjelmis-
ta.”

Ja muutetaan virke muotoon:

”Lautakunta katsoo, että mahdollisia lisäkohdennuksia pitäisi suunnata 
erityisesti kaupunkiuudistusalueiden kaupunkitilan laadun ja palvelujen 
parantamiseen, mutta samalla huomioida mahdollisia aukkoja muiden 
alueiden palveluissa." 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -
investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki investoi 
merkittävästi lähiöihin. Lautakunta ei kuitenkaan kannata investointi-
suunnitelmaa, joka on erillinen jo suunnitelluista kehittämissuunnitel-
mista tai kehitysohjelmista. Lautakunta katsoo, että mahdollisia lisä-
kohdennuksia pitäisi suunnata kaupunkiuudistusalueiden kaupunkitilan 
laadun ja palvelujen parantamiseen. Yleisesti lautakunta katsoo, että 
koko kaupungin kannattaa jatkaa palveluverkkotarkastelua yhteistyös-
sä asukkaiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Tietoa 
palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta tulee käyttää vuosittain in-
vestointien kohdentamisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää koko kaupungin kattavan palve-
lutason arvioinnin tekemistä tärkeänä. Toimialan palveluilla on paljon 
liityntäpintoja erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kau-
punkiympäristön palveluiden tilojen ja alueiden kanssa. Vapaa-ajan 
palvelujen parantaminen on keskeinen osa syrjäytymisen ehkäisemistä 
ja asuinalueiden yhdenvertaisuuden ja houkuttelevuuden toteutumista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 14.01.2020 palveluverkon 
suunnitteluperiaatteet ja lähellä olevien vapaa-ajan palvelujen suunnit-
teluperiaatteet, joiden mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen 
suunnittelua ohjaa jatkossa tavoite, että seuraavien palvelujen tulisi löy-
tyä helsinkiläisille läheltä:

 turvallinen kokoontumis- ja harrastustila nuorille, esimerkiksi nuori-
sotila

 kirjasto
 mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen ja liikuntaan
 julkinen taide
 varattava liikuntatila, esimerkiksi koulun liikuntasali
 kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumat mahdollistavia paikkoja 

Suunnitteluperiaatteet eivät ole palvelulupaus, vaan ne ohjaavat jat-
kossa tehtäviä palveluverkon tarkasteluja ja investointeja. Suunnittelu-
periaatteet parantavat mahdollisuuksia arvioida eri alueiden palveluta-
soa. Valmistelutyö osoitti myös selvästi tarpeen tarkentaa kaupungin 
omaa palvelustrategiaa.  

Toimialan keskeisenä painopisteenä ja sitovana tavoitteena vuonna 
2021 on palvelustrategiatyö, jossa toimialan palvelukokonaisuudet tuot-
tavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ja tä-
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män työn lopputuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa 
itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se te-
kee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolel-
le. 

Palvelustrategiatyön tavoitteena on kehittää yhteistyötä muun toimija-
verkoston (ekosysteemi) kesken. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa 
toimialan omien palvelujen kyvykkyyksien tunnistamista suhteessa 
muun kulttuurin ja vapaa-ajan toimijaverkoston kyvykkyyksiin ja vah-
vuuksiin. Kaupungin tekemät palvelustrategiset valinnat vaikuttavat 
suoraan yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten toimintamahdollisuuk-
siin.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee kiinteätä ja säännöllistä yhteis-
työtä tilatarpeiden ja alueiden suunnittelussa kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden kanssa.  

Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit ovat käynnistäneet syksyllä 
2020 DigiPAVe 2.0 -yhteishankkeen, joka tähtää palveluverkkosuunnit-
telun digitalisaatioon. Hankkeessa edetään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan koulu ja varhaiskasvatus palvelut edellä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala näkee tärkeäksi laajentaa jatkossa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan palveluihin ja siihen otetaan ekosysteemi näkökulma 
kaupungin oman palvelutuotannon rinnalle. Helsinki, Turku, Tampere, 
Vantaa, Espoo ja Oulu ovat myös yhdessä tilanneet Turun yliopistolta 
selvityksen koronan vaikutuksesta palvelujen ja tilojen käyttöön. 

Helsingin kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjel-
maan vuosiksi 2020–2022. Valtion poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla 
vahvistetaan esikaupunkialueiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja eh-
käistään niiden eriytymistä. Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittu-
vat kaupunkiuudistusalueille. Helsinki on käynnistänyt uudenlaisen 
poikkitoimialaisen kaupunkiuudistuksen mallin, jonka pilottialueiksi on 
valittu Malminkartano-Kannelmäki, Malmi sekä Mellunkylä. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on aktiivisesti mukana kaupunkiuudistusalueiden 
suunnittelussa. Toimiala on mm. avannut uuden matalan kynnyksen 
harrastushallin Malminkartanoon, on nostanut Kontulan ostoskeskuk-
sessa sijaitsevien palvelujen uudistamisen yhdeksi merkittävimmistä 
investointihankkeistaan sekä osallistuu Malmin entisen lentokentän ti-
lapäiskäyttöön virkistäytymiseen, ulkoiluun ja tapahtumiin. 

Toimialan suunnitteluperiaatteiden ja palvelustrategian jatkoksi on tar-
koitus käynnistää toimialan tilojen osalta palveluverkkosuunnitelma, 
jossa huomioidaan myös kaupungin yhteisen toimitilastrategian linjauk-
set. Kulttuurin ja vapaa-ajan talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu 
koko kaupungin kattavan palvelutason arvioinnin tekemiseen vaaditta-
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viin hankintoihin, mutta osallistuminen arviointiin on mahdollista työajan 
kohdentamisella hankkeeseen. Palvelutason arvioinnin osalta tärkeätä 
olisi, että siitä muodostuisi työkalu jatkuvaan arviointiin erillisen raportin 
sijaan. 

Palveluverkkolinjaukset ja palvelustrategia yhdessä kaupungin strate-
gian, käyttötalouden raamin ja investointibudjetin kanssa muodostavat 
kehykset palveluverkon suunnittelulle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Paavo Arhinmäen 
ja 14 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta Helsingissä on maailman 
toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelman laatimiseksi. Aloite koko-
naisuudessaan on liitteenä. 

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat 
lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnois-
sa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu 
huomioon talousarvioehdotuksessa. 

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta.  

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -
investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 108
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§ 143
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloitteesta PD-rahoituksen 
eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamiseksi 
vuodelle 2022

HEL 2021-002886 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myönteisen erityiskohtelun 
lisäämistä, mutta toteaa, että sen tavoitteita ei ole mahdollista toteuttaa 
kaupunginhallituksen antaman alustavan raamin (23.8.2021) rajoissa. 
Aloitteen toteuttaminen vaatisi erillisen lisärahoituksen. Mikäli talousar-
vioehdotusten jatkokäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto päättää 
toteuttaa määrärahakohdennuksia koronapandemian synnyttämän hy-
vinvointivelan korjaamiseksi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannat-
taa erillistä, määräaikaista lisämäärärahaa aloitteen kuvaamalla tavalla. 
Perusteena myönteisen erityiskohtelun määrärahan kaksinkertaistami-
selle ovat koronapandemian negatiiviset vaikutukset erityisesti haavoit-
tuviin ryhmiin kuten lapsiin ja nuoriin. 

Helsingin kaupungin toiminnan tavoitteena on ollut jo pitkään hyvinvoin-
tierojen tasaaminen myönteisen erityiskohtelun eli positiivisen diskrimi-
naation tuen avulla. Myönteisellä erityiskohtelulla tarkoitetaan voimava-
rojen kohdentamista alueille tai väestöryhmille, joiden voidaan todentaa 
olevan keskiarvoa heikommassa asemassa. Helsingin kaupungin sisäl-
lä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta alkanut positiivisen diskrimi-
naation tuki on osoittautunut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
tutkimuksessa edistävän nuorten opintoja ja ehkäisevän syrjäytymistä 
(Silliman, 2017, VATT)  

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat 
vuonna 2020 kaupunginhallituksen 650 000 euron lisämäärärahalla ko-
keilun omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun 
kohdealueilla.  

Lisämäärärahasta nuorisopalveluille osoitettiin vuoden 400 000 euron 
lisärahoitus niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri 
palvelutarve. Rahoituksella perustettiin 10 nuoriso-ohjaajan ja kaksi et-
sivän nuorisotyön pysyvää vakanssia. Nuoriso-ohjaajien vakanssit on 
vakiinnutettu osaksi nuorisopalvelun vuoden 2021 tulosbudjettia. Lisäk-
si nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan myöntei-
sen erityiskohtelun tietomallia. Malli on kehitetty yhdessä kaupungin-
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kanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -yksikön kanssa vuoden 2020 ai-
kana. Nuorisopalvelu on soveltanut mallia, mm. alueellistaessaan kult-
tuurisen nuorisotyön toimintoja vuoden 2020 aikana.  

Lisämäärärahasta kohdennettiin kirjastolle myönteisen erityiskohtelun 
kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla varmistettiin 
kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen resurssit kolmen lasten-
kirjastotyöntekijän vakanssin avulla. Lisäksi maahanmuuttajavaltaisilla 
alueilla parannettiin digiopastuksen edellytyksiä. Lisämääräraha on va-
kiinnutettu vuonna 2021 kirjaston tulosbudjettiin.  

Positiivisen diskriminaation erillismäärärahalla toteutettujen kokeilujen 
vakiinnuttamisen lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnis-
sä useita toimenpiteitä ja hankkeita, joilla tuetaan alueita ja ryhmiä, jot-
ka erityisesti hyötyvät kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista. Tällaisia toi-
mintoja ovat mm. Harrastamisen Suomen malli -hanke, Joustavaa pe-
rusopetusta (JOPO)-toiminta, etsivä ja jalkautuva nuorisotyö sekä kir-
jaston Läksyhelp- ja Lukukoiratoiminta.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei kuitenkaan ole käytössä toimia-
layhteistä myönteisen erityiskohtelun tietoperustaista mallia. Kulttuuri-
palveluissa Helsinki-malli ohjaa avustusten avulla taide- ja kulttuuritoi-
mintaa erityisesti niille alueille, joissa taiteen ja kulttuurin tarjonta on 
muuten vähäisempää. Liikuntapalveluissa EasySport ja FunAction -
toiminnalla liikuntapalveluita suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuo-
rille, jotka eivät muuten harrasta liikuntaa.  

Toimialan alustavassa vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ei ole 
vuoden 2021 tasoa korkeampaa määrärahaa myönteiseen erityiskohte-
luun. Lautakunta toteaa, että ehdotetun kaltaisella lisärahoituksella olisi 
mahdollista kaventaa lasten ja nuorten alueellisia hyvinvointieroja. 
Myönteisen erityiskohtelun määräaikainen korotus tukisi koronapan-
demian aiheuttamia vahinkoja helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvin-
vointiin.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tuksen kaksinkertaistaminen , Torsti Pilvi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi 
Torstin ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa ehdotetaan, 
että yhtenä vastauksena pandemian jälleenrakennushaasteeseen PD-
rahoituksen taso kaksinkertaistetaan vuoden 2022 talousarvioon suh-
teessa edeltävien vuosien vuosittainen taso (keskiarvo tai vastaava). 
Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmistelta-
vaksi 7.9.2021 kokouksessa. Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna 
pöydälle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tuksen kaksinkertaistaminen , Torsti Pilvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 299

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 187
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 126
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§ 144
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta erityisuima-
kortin laajentamiseksi lymfedeemaa sairastaviin

HEL 2021-002875 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi uudelleen lymfedeemasta kär-
sivien syöpäpotilaiden aseman saadessaan toimialalta selvityksen ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksen vaikutuksista erityi-
suimakorttien myöntämisperusteisiin. 

Helsinkiläisillä, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, on ollut mahdolli-
suus lunastaa erityisuimakortti vuodesta 1987 lähtien. Erityisuimakortin 
tavoitteena on aktivoida helsinkiläisiä vammaisia ja pitkäaikaissairaita 
henkilöitä omaehtoisen vesiliikunnan pariin tavanomaista edullisemman 
hinnan avulla. Myöntökriteereissä painottuu se, että vesiliikunnalla tu-
lee olla henkilön toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin 
mahdollisiin liikuntamuotoihin.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit, niihin liittyvät aloitteet ja ehdotuk-
set sekä kortin hinnan päivittäminen käsitellään tavallisesti noin kahden 
vuoden välein perustettavassa moniammatillisessa työryhmässä. Työ-
ryhmän keskeisenä tehtävänä on valmistella esitys erityisuimakortin 
myöntämiskriteereistä ja hinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
päättää myöntämiskriteereistä ja toimialajohtajalle on delegoitu toimi-
valta päättää hinnoista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2020, § 
123).

Edellisen kerran erityisuimakortin kriteerejä käsiteltiin kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 19.1.2021 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
19.1.2021, § 6). Ennen lautakunnan käsittelyä liikuntajohtajan nimeämä 
erityisuimakorttityöryhmä toimi ajalla 25.5.2020 – 30.11.2020 käsitellen 
kaikki nykyiset erityisuimakortin myöntämiskriteerit, hakuprosessin se-
kä ohjeistuksen. Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella 
työryhmä käsitteli lisäksi seuraavat muutostoiveet erityisuimakortin 
myöntämiskriteereihin: lymfaturvotus (oire), autismikirjo aikuisilla, mu-
nuaissiirteen saaneet, uniapnea ja EU:n vammaiskortti.

Moniammatilliseen työryhmään kuului liikuntapalveluiden asiantuntijoi-
den lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoista ylilääkäri, fysio-
terapian osastonhoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä Hel-
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singin kaupungin vammaisasiamies. Lisäksi työryhmällä on ollut käytet-
tävissä oman työyhteisönsä asiantuntijat konsultointeja varten. Mo-
niammatillisella työryhmätyöskentelyllä on haluttu varmistaa, että erityi-
suimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henkilöt, jotka parhaiten pysty-
vät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuima-
korttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden henkilöiden toimintakyvyl-
le erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin. 

Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella työryhmä käsitteli 
edellisen kerran kokoontuessaan myöntämiskriteerien laajentamista 
lymfaturvotuksesta kärsiviin henkilöihin. Tällöin työryhmä ei kannatta-
nut lymfaturvotusoireen lisäämistä erityisuimakortin myöntämisperus-
teiksi, sillä lymfaturvotuksen hoidossa ensisijaista on kompressiohoito 
ja yleisesti liikunta, eikä vedellä elementtinä ole merkittävää lisähyötyä. 
Lymfaturvotuksen osalta erityisuimakorttityöryhmä pyysi kannanottoa 
myös HUS:n fysiatrian poliklinikan erikoislääkäriltä, jonka mukaan lym-
faturvotuksen hoidossa tukisukat, asentohoito ja yleisesti liikunta ovat 
ensisijaisia hoitokeinoja. Liikunnan puolelta vesiliikunta soveltuu kyllä 
hyvin, kun lihaspumppuvaikutuksen lisäksi tulee hydrostaattisen pai-
neen vaikutus, mutta tutkimuspuolelta ei kuitenkaan löydy juurikaan 
vertailevia tutkimuksia vesiliikunnan ja kuivan maan liikunnan välillä 
turvotuksen hoidossa. Tutkimusnäytön valossakin voi siis ajatella, että 
lymfaturvotuksesta kärsivät voi jättää erityisuimakortin myöntämiskri-
teerien ulkopuolelle. 

Erityisuimakortin laajentaminen lymfaturvotuksesta kärsiviin henkilöihin 
lisäisi merkittävästi erityisuimakorttihakemuksia ja kustannuksia, sillä 
asiantuntija-arvioiden perusteella potilasmäärät ovat suuria. Lymfatur-
votuksesta kärsivien henkilöiden määrää ei tarkkaan tiedetä, mutta se-
kundaarinen lymfaturvotus on yleinen oire leikkausten, sädehoidon, 
vammojen tai infektioiden jälkeen. Myös ylipaino on lymfaturvotuksen 
osatekijä ja joskus sen ainoa syy. Ennen koronapandemiaa erityisui-
makorttien myyntitulot olivat Helsingin kaupungille hieman alle 300 000 
euroa vuosittain. Urheiluhallit Oy:lle, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle, 
Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle sekä Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun 
ja Lauttasaaren yhteiskoulun uimahalleille maksettiin tästä summasta 
käyttökorvausta noin 75 %, eli yhteensä hieman yli 220 000 euron kor-
vaus vuosittain. Yhden erityisuimahallikäynnin keskimääräinen hinta 
asiakkaalle on vain 1,33 euroa. Liikuntapalvelukokonaisuuden uimahal-
leissa aikuisten kertalipun hinta on 5,50 euroa ja muut hintaryhmässä 
(lapset, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset) 3,00 euroa. Uimahallien 
ylläpitäminen ja uintimahdollisuuksien tarjoaminen on yksi arvokkaista, 
mutta toki myös vaikuttavista tavoista edistää kaupunkilaisten hyvin-
vointia, sillä yksittäisen kertakäynnin laskennallinen käyttökulu esimer-
kiksi Itäkeskuksen uimahallissa on noin 9,90 euroa.
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Valtuutetun aloitteessa mainitaan, että lymfaturvotuksesta kärsivät poti-
laat kuuluvat erityisuimakortin piiriin Espoossa, Tampereella ja Vantaal-
la. Missään mainituissa kaupungeissa pelkästään lymfaturvotus ei kui-
tenkaan ole myöntämisperusteena erityisuimakortille. Espoossa erityi-
suimakortti myönnetään syöpäpotilaille, joiden diagnoosista on kulunut 
korkeintaan 10 vuotta.

Erityisuimakorttityöryhmä kokoontuu seuraavan kerran vuonna 2022, 
jolloin käsitellään kaikki työryhmän edellisen kokoontumisen jälkeen tul-
leet erityisuimakortin myöntämiskriteereihin liittyvät aloitteet. Yhtenä 
asiana erityisuimakorttityöryhmä käsittelee seuraavan kerran kokoon-
tuessaan erityisuimakortin myöntämisen edellytyksiä myös muiden 
syöpäleikattujen osalta, joiden tilanne on verrattavissa rintasyöpäleikat-
tuihin. Taustalla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 
25.3.2021 tekemä päätös liittyen erityisuimakortin myöntämiseen. Pää-
tös on lähetetty Helsingin kaupungille tiedoksi 12.5.2021. Päätöksen 
mukaan Helsingin kaupunki on syrjinyt erityisuimakortin hakijaa hänen 
terveydentilansa perusteella, kun hakijalle ei ole myönnetty erityisuima-
korttia tilanteessa, joka on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 
mukaan ollut vertailukelpoinen rintasyöpäleikattuihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan lause "Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta ei puolla talousarvioaloitetta erityisuimakortin laajenta-
misesta lymfedeemaa sairastaviin."

ja lisätään alkuun: 

"Lautakunta arvioi uudelleen lymfedeemasta kärsivien syöpäpotilaiden 
aseman saadessaan toimialalta selvityksen tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslautakunnan päätöksen vaikutuksista erityisuimakorttien myöntä-
misperusteisiin”.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87932

taija.savolainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite, erityisuimakortin laajentaminen lymfedeemaa sairas-
taviin, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla talousarvioaloitetta erityi-
suimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin. 

Helsinkiläisillä, joilla on vamma tai pitkäaikaissairaus, on ollut mahdolli-
suus lunastaa erityisuimakortti vuodesta 1987 lähtien. Erityisuimakortin 
tavoitteena on aktivoida helsinkiläisiä vammaisia ja pitkäaikaissairaita 
henkilöitä omaehtoisen vesiliikunnan pariin tavanomaista edullisemman 
hinnan avulla. Myöntökriteereissä painottuu se, että vesiliikunnalla tu-
lee olla henkilön toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin 
mahdollisiin liikuntamuotoihin.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit, niihin liittyvät aloitteet ja ehdotuk-
set sekä kortin hinnan päivittäminen käsitellään tavallisesti noin kahden 
vuoden välein perustettavassa moniammatillisessa työryhmässä. Työ-
ryhmän keskeisenä tehtävänä on valmistella esitys erityisuimakortin 
myöntämiskriteereistä ja hinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
päättää myöntämiskriteereistä ja toimialajohtajalle on delegoitu toimi-
valta päättää hinnoista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2020, § 
123).

Edellisen kerran erityisuimakortin kriteerejä käsiteltiin kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 19.1.2021 (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
19.1.2021, § 6). Ennen lautakunnan käsittelyä liikuntajohtajan nimeämä 
erityisuimakorttityöryhmä toimi ajalla 25.5.2020 – 30.11.2020 käsitellen 
kaikki nykyiset erityisuimakortin myöntämiskriteerit, hakuprosessin se-
kä ohjeistuksen. Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella 
työryhmä käsitteli lisäksi seuraavat muutostoiveet erityisuimakortin 
myöntämiskriteereihin: lymfaturvotus (oire), autismikirjo aikuisilla, mu-
nuaissiirteen saaneet, uniapnea ja EU:n vammaiskortti.

Moniammatilliseen työryhmään kuului liikuntapalveluiden asiantuntijoi-
den lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoista ylilääkäri, fysio-
terapian osastonhoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja sekä Hel-
singin kaupungin vammaisasiamies. Lisäksi työryhmällä on ollut käytet-
tävissä oman työyhteisönsä asiantuntijat konsultointeja varten. Mo-
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niammatillisella työryhmätyöskentelyllä on haluttu varmistaa, että erityi-
suimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henkilöt, jotka parhaiten pysty-
vät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuima-
korttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden henkilöiden toimintakyvyl-
le erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin. 

Aloitteiden ja muiden huomiointipyyntöjen perusteella työryhmä käsitteli 
edellisen kerran kokoontuessaan myöntämiskriteerien laajentamista 
lymfaturvotuksesta kärsiviin henkilöihin. Tällöin työryhmä ei kannatta-
nut lymfaturvotusoireen lisäämistä erityisuimakortin myöntämisperus-
teiksi, sillä lymfaturvotuksen hoidossa ensisijaista on kompressiohoito 
ja yleisesti liikunta, eikä vedellä elementtinä ole merkittävää lisähyötyä. 
Lymfaturvotuksen osalta erityisuimakorttityöryhmä pyysi kannanottoa 
myös HUS:n fysiatrian poliklinikan erikoislääkäriltä, jonka mukaan lym-
faturvotuksen hoidossa tukisukat, asentohoito ja yleisesti liikunta ovat 
ensisijaisia hoitokeinoja. Liikunnan puolelta vesiliikunta soveltuu kyllä 
hyvin, kun lihaspumppuvaikutuksen lisäksi tulee hydrostaattisen pai-
neen vaikutus, mutta tutkimuspuolelta ei kuitenkaan löydy juurikaan 
vertailevia tutkimuksia vesiliikunnan ja kuivan maan liikunnan välillä 
turvotuksen hoidossa. Tutkimusnäytön valossakin voi siis ajatella, että 
lymfaturvotuksesta kärsivät voi jättää erityisuimakortin myöntämiskri-
teerien ulkopuolelle. 

Erityisuimakortin laajentaminen lymfaturvotuksesta kärsiviin henkilöihin 
lisäisi merkittävästi erityisuimakorttihakemuksia ja kustannuksia, sillä 
asiantuntija-arvioiden perusteella potilasmäärät ovat suuria. Lymfatur-
votuksesta kärsivien henkilöiden määrää ei tarkkaan tiedetä, mutta se-
kundaarinen lymfaturvotus on yleinen oire leikkausten, sädehoidon, 
vammojen tai infektioiden jälkeen. Myös ylipaino on lymfaturvotuksen 
osatekijä ja joskus sen ainoa syy. Ennen koronapandemiaa erityisui-
makorttien myyntitulot olivat Helsingin kaupungille hieman alle 300 000 
euroa vuosittain. Urheiluhallit Oy:lle, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle, 
Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle sekä Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun 
ja Lauttasaaren yhteiskoulun uimahalleille maksettiin tästä summasta 
käyttökorvausta noin 75 %, eli yhteensä hieman yli 220 000 euron kor-
vaus vuosittain. Yhden erityisuimahallikäynnin keskimääräinen hinta 
asiakkaalle on vain 1,33 euroa. Liikuntapalvelukokonaisuuden uimahal-
leissa aikuisten kertalipun hinta on 5,50 euroa ja muut hintaryhmässä 
(lapset, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset) 3,00 euroa. Uimahallien 
ylläpitäminen ja uintimahdollisuuksien tarjoaminen on yksi arvokkaista, 
mutta toki myös vaikuttavista tavoista edistää kaupunkilaisten hyvin-
vointia, sillä yksittäisen kertakäynnin laskennallinen käyttökulu esimer-
kiksi Itäkeskuksen uimahallissa on noin 9,90 euroa.

Valtuutetun aloitteessa mainitaan, että lymfaturvotuksesta kärsivät poti-
laat kuuluvat erityisuimakortin piiriin Espoossa, Tampereella ja Vantaal-
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la. Missään mainituissa kaupungeissa pelkästään lymfaturvotus ei kui-
tenkaan ole myöntämisperusteena erityisuimakortille. Espoossa erityi-
suimakortti myönnetään syöpäpotilaille, joiden diagnoosista on kulunut 
korkeintaan 10 vuotta.

Erityisuimakorttityöryhmä kokoontuu seuraavan kerran vuonna 2022, 
jolloin käsitellään kaikki työryhmän edellisen kokoontumisen jälkeen tul-
leet erityisuimakortin myöntämiskriteereihin liittyvät aloitteet. Yhtenä 
asiana erityisuimakorttityöryhmä käsittelee seuraavan kerran kokoon-
tuessaan erityisuimakortin myöntämisen edellytyksiä myös muiden 
syöpäleikattujen osalta, joiden tilanne on verrattavissa rintasyöpäleikat-
tuihin. Taustalla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 
25.3.2021 tekemä päätös liittyen erityisuimakortin myöntämiseen. Pää-
tös on lähetetty Helsingin kaupungille tiedoksi 12.5.2021. Päätöksen 
mukaan Helsingin kaupunki on syrjinyt erityisuimakortin hakijaa hänen 
terveydentilansa perusteella, kun hakijalle ei ole myönnetty erityisuima-
korttia tilanteessa, joka on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 
mukaan ollut vertailukelpoinen rintasyöpäleikattuihin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami 
Muttilaisen ja 16 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta erityisuimakor-
tin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin. Aloite kokonaisuudes-
saan liitteenä. 

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta. 

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87932

taija.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, erityisuimakortin laajentaminen lymfedeemaa sairas-
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taviin, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 115
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§ 145
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien free-
lancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana

HEL 2021-002915 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 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. 
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 
- mukaan lukien 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.
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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.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukeminen, Mutti-
lainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen ja 
9 muun talousarvioaloitteesta, 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 kokonaisuu-
dessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
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Mari Männistö

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

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukeminen, Mutti-
lainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 120
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§ 146
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta teknisen 
henkilökunnan palkkaamiseksi Vuotaloon

HEL 2021-002916 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä. Lauta-
kunta katsoo, että talousarviovaiheessa on liian yksityiskohtaista tar-
kastella yksittäisten vakanssien tarpeita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että kaupunginhallituksen 23.8.2021 päättämä 
talousarvioraami ei mahdollista uusien vakanssien hakua, vaan henki-
löstösuunnittelun lähtökohta on määrärahojen uudelleen kohdistami-
nen. Lautakunta lausuu kuitenkin huolensa Vuotalon henkilöstön riittä-
mättömyydestä. Korkeatasoisen toiminnan ja alueen tarpeen huomioi-
den se on välttämätöntä. Vuotalon teknisen henkilöstön tarve on tun-
nistettu kulttuurikeskukset-palvelussa sekä kulttuuripalvelukokonaisuu-
den henkilöstösuunnittelussa ja asiaa on tärkeä tarkastella tilanteissa, 
joissa palkkauksen mahdollistava vakanssi vapautuu eläköitymisen tai 
muun henkilöstön siirtymän tuloksena. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu 
on tärkeää kulttuurikeskukset-palvelussa yleisemminkin: alueelliset 
kulttuurikeskukset (Vuotalo, Stoa, Malmitalo, Kanneltalo) sijaitsevat 
kaupunginosissa, joiden asukaspohja moninaistuu ja kasvaa voimak-
kaasti.

Vuosaaressa sijaitseva Vuotalo on toiminut vuodesta 2001. Kulttuuri-
keskukset-palvelu on monitoimijatalon (kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut 
ja Helsingin työväenopisto) talon ”isäntäpalvelu”, joka vastaa tilojen 
kaikille yhteisistä palveluista. Vuotalossa käy vuosittain noin puoli mil-
joonaa asiakasta. Vuotalon tiloja, mukaan lukien esitystilana toimiva 
Vuosali, on käyttänyt myös naapurirakennuksessa toiminut Vuosaaren 
lukio. Lukion muutettua elokuussa 2021 Vuotalon tiloista, Vuosalin kult-
tuurikäytön mahdollisuudet lavenevat: lukiolta vapautuu huomattava 
osuus (noin 20 %) Vuosalin käyttöajasta. Toiminnan kehittyessä Vuota-
lossa kaikkia sisätiloja (kuten aula, ravintola, galleria jne.) ja myös ulko-
tiloja kuten Vuotoria käytetään joustavasti ja innovatiivisesti erilaisissa 
talon ja alueen toimijoiden ja asukkaiden tapahtumissa.

Kulttuurikeskukset-palvelu tuottaa vuosittain Vuotalossa noin 200 eri 
tapahtumaa ja seitsemän vaihtuvaa näyttelyä. Taidekasvatukseen osal-
listuu vuosittain noin 2 800 lasta ja nuorta. Kulttuuripalveluiden esityk-
sissä ja tapahtumissa käy vuosittain noin 50 000 asiakasta, joista näyt-
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telykävijöitä on 30 000. Vuosalissa on 320 katsomopaikkaa, irtotuolein 
75 lisää. Siirrettävä katsomo mahdollistaa salin käyttämisen klubimuo-
toisena, jolloin talon ravintola tuo sinne palvelunsa. 

Vuotalon avajaisvuonna 2001 Vuotalo palveli 25 247 vuosaarelaista 
asukasta. Vuosaari on Helsingin nopeimmin kasvavia kaupunginosia ja 
1.1.2019 Vuosaaressa oli jo 38 926 asukasta, vuonna 2050 mennessä 
tavoitellaan 60 000 asukasta. Vuosaaressa on meneillään kolme uutta 
kaavaprosessia ja aluetta täydennysrakennetaan aktiivisesti. Vuotaloa 
ympäröivä Vuosaaren keskusta muuttuu oleellisesti jo vuoteen 2035 
mennessä; aivan Vuotalon naapurustoon muuttaa 5 000 uutta asukas-
ta. 1)

Sekä asukasmäärän kasvu että tilojen hiljattainen vapautuminen kult-
tuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden käyttöön luovat pohjan henkilöstöre-
surssien tarkastelulle jatkossa. Tällä hetkellä Vuotalon esitystekniikan 
vakansseja ovat valaistusmestari sekä äänimestari, lisäksi Vuotalo ja-
kaa yhteisen tuotannonsuunnittelijan Stoan kanssa. Näyttämömestaria 
Vuotalossa ei tällä hetkellä ole. Vuotalon omassa henkilöstösuunnitte-
lussa on noussut esiin taidekasvatushenkilöstön riittämättömyys alueen 
kysyntään nähden. 

1) https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vtueittain-1962-alkaen

  

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausuntoon seuraava lause ensimmäi-
sen kappaleen toisen virkkeen jälkeen: 

"Lautakunta lausuu kuitenkin huolensa Vuotalon henkilöstön riittämät-
tömyydestä. Korkeatasoisen toiminnan ja alueen tarpeen huomioiden 
se on välttämätöntä."

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Kappaleen 6 loppuun: 
Vuotalon omassa henkilöstösuunnittelussa on noussut esiin taidekas-
vatushenkilöstön riittämättömyys alueen kysyntään nähden. 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vtueittain-1962-alkaen
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Ni-
na Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5 - 8. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Outi Alanko-Kahiluodon vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 1
Joel Harkimo

Ei-äänet: 12
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laakso-
nen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas 
Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Outi Alanko-Kahiluodon 
vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
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Lisätiedot
Tuuli Tokkola, Vuotalon johtaja, puhelin: 310 71359

tuuli.tokkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Vuotalon tekninen henkilökunta, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä. Lauta-
kunta katsoo, että talousarviovaiheessa on liian yksityiskohtaista tar-
kastella yksittäisten vakanssien tarpeita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että kaupunginhallituksen 23.8.2021 päättämä 
talousarvioraami ei mahdollista uusien vakanssien hakua, vaan henki-
löstösuunnittelun lähtökohta on määrärahojen uudelleen kohdistami-
nen. Vuotalon teknisen henkilöstön tarve on tunnistettu kulttuurikes-
kukset-palvelussa sekä kulttuuripalvelukokonaisuuden henkilöstösuun-
nittelussa ja asiaa on tärkeä tarkastella tilanteissa, joissa palkkauksen 
mahdollistava vakanssi vapautuu eläköitymisen tai muun henkilöstön 
siirtymän tuloksena. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on tärkeää Kult-
tuurikeskukset-palvelussa yleisemminkin: alueelliset kulttuurikeskukset 
(Vuotalo, Stoa, Malmitalo, Kanneltalo) sijaitsevat kaupunginosissa, joi-
den asukaspohja moninaistuu ja kasvaa voimakkaasti.

Vuosaaressa sijaitseva Vuotalo on toiminut vuodesta 2001. Kulttuuri-
keskukset-palvelu on monitoimijatalon (kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut 
ja Helsingin työväenopisto) talon ”isäntäpalvelu”, joka vastaa tilojen 
kaikille yhteisistä palveluista. Vuotalossa käy vuosittain noin puoli mil-
joonaa asiakasta. Vuotalon tiloja, mukaan lukien esitystilana toimiva 
Vuosali, on käyttänyt myös naapurirakennuksessa toiminut Vuosaaren 
lukio. Lukion muutettua elokuussa 2021 Vuotalon tiloista, Vuosalin kult-
tuurikäytön mahdollisuudet lavenevat: lukiolta vapautuu huomattava 
osuus (noin 20 %) Vuosalin käyttöajasta. Toiminnan kehittyessä Vuota-
lossa kaikkia sisätiloja (kuten aula, ravintola, galleria jne.) ja myös ulko-
tiloja kuten Vuotoria käytetään joustavasti ja innovatiivisesti erilaisissa 
talon ja alueen toimijoiden ja asukkaiden tapahtumissa.

Kulttuurikeskukset-palvelu tuottaa vuosittain Vuotalossa noin 200 eri 
tapahtumaa ja seitsemän vaihtuvaa näyttelyä. Taidekasvatukseen osal-
listuu vuosittain noin 2 800 lasta ja nuorta. Kulttuuripalveluiden esityk-
sissä ja tapahtumissa käy vuosittain noin 50 000 asiakasta, joista näyt-
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telykävijöitä on 30 000. Vuosalissa on 320 katsomopaikkaa, irtotuolein 
75 lisää. Siirrettävä katsomo mahdollistaa salin käyttämisen klubimuo-
toisena, jolloin talon ravintola tuo sinne palvelunsa. 

Vuotalon avajaisvuonna 2001 Vuotalo palveli 25 247 vuosaarelaista 
asukasta. Vuosaari on Helsingin nopeimmin kasvavia kaupunginosia ja 
1.1.2019 Vuosaaressa oli jo 38 926 asukasta, vuonna 2050 mennessä 
tavoitellaan 60 000 asukasta. Vuosaaressa on meneillään kolme uutta 
kaavaprosessia ja aluetta täydennysrakennetaan aktiivisesti. Vuotaloa 
ympäröivä Vuosaaren keskusta muuttuu oleellisesti jo vuoteen 2035 
mennessä; aivan Vuotalon naapurustoon muuttaa 5 000 uutta asukas-
ta. 1)

Sekä asukasmäärän kasvu että tilojen hiljattainen vapautuminen kult-
tuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden käyttöön luovat pohjan henkilöstöre-
surssien tarkastelulle jatkossa. Tällä hetkellä Vuotalon esitystekniikan 
vakansseja ovat valaistusmestari sekä äänimestari, lisäksi Vuotalo ja-
kaa yhteisen tuotannonsuunnittelijan Stoan kanssa. Näyttämömestaria 
Vuotalossa ei tällä hetkellä ole.

1) https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vtueittain-1962-alkaen

  

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sami Muttilaisen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloit-
teesta liittyen teknisen henkilökunnan palkkaamiseen Vuotaloon. Aloite 
kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Tuuli Tokkola, Vuotalon johtaja, puhelin: 310 71359

tuuli.tokkola(a)hel.fi

Liitteet

https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vtueittain-1962-alkaen
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1 Talousarvioaloite, Vuotalon tekninen henkilökunta, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 124
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§ 147
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien oh-
jelman tuottamista Espan puistoon

HEL 2020-009752 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaupunginhallituksen 23.8.2021 
päättämän talousarvioraamin sisällä ei ole mahdollista tehdä aloittees-
sa mainittua noin 400 000 euron kohdennusta Espan lavan kesäkau-
den toimintamenoihin.

Savoy-teatteri on yksi Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden kah-
deksasta kulttuurikeskuksesta (Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmita-
lo, Maunula-talo, Stoa, Savoy-teatteri ja Vuotalo) ja se kuuluu kulttuuri-
keskukset-palveluun. Espan lava liitettiin osaksi Savoy-teatterin organi-
saation toimintaa vuonna 1987 ja päätökset Espan lavaan kunakin 
vuonna kohdistettavasta määrärahasta ja sen muusta resursoinnista 
tehdään kulttuurikeskukset-palvelun raamissa ja talouden- ja toimin-
nansuunnittelussa.

Aloite nähdään kuitenkin hyvänä syötteenä tarkastella Savoy-teatterin, 
mukaan lukien Espan lava, potentiaalia, toimintamallia ja sen pitkäjän-
teistä kehittämistä ja resursointia kokonaisuudessaan eri näkökulmista:

- Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2030 kannustaa selvittämään kau-
pungin taidelaitosten vaihtoehtoisia organisaatiomalleja: tarkastele-
maan taidelaitosten roolia, hallinnollista muotoa ja ohjausta osana 
kaupunkikonsernia ja kaupungin kulttuurielämän kokonaisuutta. 
 

- Toimialalla käynnissä olevassa palvelustrategiatyössä tarkastellaan 
tulevaisuuden palveluiden tuottamisen muotoja ja niiden tuottami-
sen työnjakoa suhteessa muuhun toimijakenttään. 2018 on myös 
tehty selvitys (Savoy-teatteri 4.0) Savoy-teatterin hallinto- ja ta-
lousmallista sekä toiminnasta osakeyhtiömuotoisena. 
 

- Savoy-teatterin ja Espan lavan toimintaympäristöä kehitetään mm. 
Esplanadin puiston kehittäminen, Keskustavision edistäminen ja kes-
kustan vetovoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen.
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Savoy-teatterissa järjestetään vuosittain noin 150–200 tapahtumaa ja 
Espan lavalla 150–180 tapahtumaa. Savoy-teatterin toiminnan kehitys 
on ollut vahvaa ja omarahoitusaste on poikkeuksellisen korkea: vuonna 
2019 Savoy-teatteri kattoi menoistaan yli 50 % (tilavuokra- ja lipputulot, 
yrityskumppanuudet, avustukset), mikä mahdollistaa monipuolisen, 
kansainvälisen ja laadukkaan sisältötarjonnan. Vahvan omarahoituso-
suuden, Savoy-teatterin vakihenkilökunnan ja kustannustehokkaan 
kausihenkilökunnan (korkeakouluharjoittelijat, kesätyöläiset ja työllistet-
tävät) turvin Savoy-teatterin toiminnan osa eli Espan lavan ohjelma on 
ollut mahdollista tarjota kaupunkilaisille ja matkailijoille maksuttomana, 
samalla on tarjottu esiintymismahdollisuuksia ammattilaisille ja harras-
tajille. Nykymuotoisen Espan lavan konsepti suhteessa sen resursoin-
tiin ei kuitenkaan ole pitkäjänteisesti kestävällä pohjalla: toiminnan laa-
juutta, resursointia ja organisointia on syytä tarkastella kriittisesti.

Helsingin kaupungin omistama ja ylläpitämä Espan lava on yli satavuo-
tias esiintymispaikka keskellä Helsingin vanhaa keskustaa, Esplanadin 
puistossa. Sijaintinsa, tunnettuutensa, vakiintuneisuutensa sekä saavu-
tettavuutensa vuoksi Espan lavalla on erityinen rooli Helsingin kulttuuri-
kentässä – ja kesässä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Päivi Loponen-Kyrönseppä, johtaja (Savoy-teatteri), puhelin: 050 5338386

paivi.loponen(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 050 5930951

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, ohjelman tuottaminen Espan puistoon, Muttilainen 
Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt  22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sami Muttilaisen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta liit-
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tyen ohjelman tuottamiseen Espan puistossa. Aloite kokonaisuudes-
saan on liitteenä. 

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Päivi Loponen-Kyrönseppä, johtaja (Savoy-teatteri), puhelin: 050 5338386

paivi.loponen(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 050 5930951

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, ohjelman tuottaminen Espan puistoon, Muttilainen 
Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 125
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§ 148
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2022

HEL 2021-005133 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikunnan 
ja kulttuurin laitosavustuksia vuoden 2022 Helsingin kaupungin talous-
arvioon seuraavasti:

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset TA 2021 Haettu 2022 TAE 2022
Helsinki Stadion Oy, josta 338 000 475 000 338 000
- toiminta-avustus 298 000 435 000 298 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 302 000 1 328 000 1 328 000
- korot ja lyhennykset 1 069 000 1 094 000 1 094 000
- vuokra-avustus 233 000 234 000 234 000
- toiminta-avustus 0 0 0
Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy

605 000 1 628 000 605 000

Stadion-säätiö sr, josta 7 529 000 8 598 000 6 819 808
- korot ja lyhennykset 5 169 000 5 650 000 5 650 000
- toiminta-avustus 1 900 000 748 000 0
- vuokra-avustus 460 000 2 200 000 1 169 808
Urhea-säätiö sr 150 000 250 000 250 000
Urheiluhallit Oy 4 000 000 6 670 000 4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 340 000 3 010 000 2 340 000
Muut laitosavustukset 249 000 731 500 249 000
Kaikki yhteensä 16 513 000 22 690 500 15 929 808

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset TA 2021 Haettu 
2022 

TAE 2022

Helsingin teatterisäätiö sr 13 723 000 14 076 000 13 621 000
- laina-avustus 5 200 000 5 110 000 5 110 000
- toiminta-avustus 5 618 000 5 843 000 5 618 000
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- vuokra-avustus 2 905 000 2 893 000 2 893 000
- investointiavustus - 230 000 0
Korkeasaaren eläintarhan 
säätiö sr

4 580 000 5 000 000 4 580 000

Suomen Kansallisooppera ja -
baletti sr

3 694 000 3 694 000 3 694 000

Suomen Urheilumuseosäätiö 
sr

89 000 90 000 89 000

UMO-säätiö 816 000 830 000 816 000
Yhteensä 22 902 000 23 690 000 22 800 000

Käsittely

Esteelliset: Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Heimo Laakso-
nen, Nina Suomalainen, Kirsti Laine-Hendolin, Tarja Loikkanen, Katri 
Vänttinen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa esteellisiä tämän 
asian käsittelyn aikana päätti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yksi-
mielisesti valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen 
Hilkka Ahteen johdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Hilkka Ahteen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 liikunnan ja kulttuurin laitosavustusten haku päättyi per-
jantaina 23.4.2021 klo 16.00.

Liikunnan laitosavustukset
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Liikuntajaosto antoi 31.8.2021, § 17 laitosavustuksia koskevan esityk-
sen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2022 
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan ta-
lousarvioon. Liikuntajaosto kantaa erityistä huolta koronapandemian 
aiheuttamista tulonmenetyksistä, mutta vetoaa, että liikuntaresursseis-
sa huomioidaan myös jatkuva kulukehitys. Liikuntajaosto katsoo, ettei 
laitosavustuksille tehty esitys ole riittävällä tasolla niin, että se mahdol-
listaa eri-ikäisten helsinkiläisten monipuolisen ja tasapuolisen liikkumi-
sen.

Lopullisen oikaisukelpoisen päätöksen hakemuksista tekee kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto joulukuun 2021 kokouksessaan.

Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupun-
ginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mu-
kaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien 
toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toiminta-
suunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin ta-
lousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

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

Korona-pandemia on heikentänyt myös liikunnan laitosavustusta saa-
vien toimijoiden toimintaedellytyksiä. Mitä suurempi osuus toiminnasta 
rahoitetaan pääsylippu- ja tilavuokratuloilla sekä tapahtumilla, sitä voi-
makkaampi heijastusvaikutus tällä on ollut toimintaan, kun sisäliikunta-
tilojen toiminta on ollut estettynä. Omarahoitusosuuden putoaminen ja 
samalla kiinteiden kustannusten tietty liikkumattomuus ovat osaltaan 
vaikuttaneet negatiivisesti toimijoiden maksuvalmiuteen.

Tässä esityksessä ei ole otettu korona-pandemian negatiivisia vaiku-
tuksia huomioon.

Mahdollisen erillisen Korona-kompensaation lähtökohtana on, että 
pandemiatilanteesta aiheutuvien tulonmenetysten korvaamista tulisi ar-
vioida erikseen ja tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä 
tärkeänä lähtökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen 
toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tar-
peen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Tämän li-
säksi tarkasteltaisiin toimijoiden suoritteita vuodelle 2022.
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Vuoden 2021 osalta kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarvio-
kohdalle 1 30 01 varattiin 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin ko-
ronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarvios-
saan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavus-
tuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimer-
kiksi liikunnan ja kulttuurin laitosavustusta saavien kaupungin tytäryh-
teisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Tämä esitys kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2022 
on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 
talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Kulttuurin laitosavustukset

Kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi 26.8.2021, § 20 laitosavustuksia koske-
van esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi 
vuoden 2022 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa 
koskevaan talousarvioon.

Lopullisen oikaisukelpoisen päätöksen hakemuksista tekee kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto joulukuun 2021 ko-
kouksessaan. Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin 
kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjei-
den sekä kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mu-
kaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien 
toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toiminta-
suunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin ta-
lousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

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

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

Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa pal-
velutarjontaa. Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden 
avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushake-
musten arvioinnille.
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Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä. Kaupungin Internet-
sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, 
monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnalli-
nen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkem-
min, mitä sen osalta arvioidaan.

Korona-pandemia on heikentänyt myös kulttuurin laitosavustusta saa-
vien toimijoiden toimintaedellytyksiä. Mitä suurempi osuus toiminnasta 
rahoitetaan lipputuloilla, sitä voimakkaampi heijastusvaikutus tällä on 
ollut toimintaan. Omarahoitusosuuden putoaminen ja samalla kiinteiden 
kustannusten tietty liikkumattomuus ovat osaltaan vaikuttaneet negatii-
visesti toimijoiden maksuvalmiuteen. Välitön seuraus on myös ollut tila-
päisten ja lyhytaikaisten työsuhteiden ja työtilaisuuksien tarjoamisen 
vähentyminen erilaisille freelance-työntekijöille.

Tulevan syksyn sekä ensi vuoden osalta tilanne on myös monin tavoin 
epäselvä. Syksyn palvelujen ja esitysten myynti on toistaiseksi lähtenyt 
heikosti liikkeelle ja kaupunkilaisten ajan- ja palvelujen käyttö on muut-
tunut epävarmemmaksi ja lyhytjänteisemmäksi.

Tässä esityksessä ei ole otettu korona-pandemian negatiivisia vaiku-
tuksia huomioon.

Mahdollisen erillisen Korona-kompensaation lähtökohtana on, että 
pandemiatilanteesta aiheutuvien tulonmenetysten korvaamista tulisi ar-
vioida erikseen ja tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä 
tärkeänä lähtökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen 
toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tar-
peen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Tämän li-
säksi tarkasteltaisiin toimijoiden suoritteita vuodelle 2022.

Vuoden 2021 osalta kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarvio-
kohdalle 1 30 01 varattiin 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin ko-
ronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarvios-
saan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavus-
tuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimer-
kiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryh-
teisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle osoittama rahoitusosuus pe-
rustuu pääkaupunkiseudun kaupunkien tekemään sopimukseen kau-
punkien osallistumisesta oopperan käyttökustannuksiin vuodesta 2014 
lukien. Tämän lisäksi kaupungeilla on yhteistyötä koskeva puitesopi-
mus ja vuosittain vahvistettava yhteistyösopimus. Kukin kaupunki tekee 
oopperan kanssa oman erillisen sopimuksensa.
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Käyttökustannuksia koskevan rahoitussopimuksen mukaan kaupungit 
maksavat avustuksen Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle vuo-
den 2012 avustuksen suuruisena alennettuna yhdellä (1) prosenttiyksi-
köllä. Kukin kaupunki vastaa omasta avustusosuudestaan, joka on 
Helsingin kaupungille 68,9 %, Espoon kaupungille 21,2 %, Vantaan 
kaupungille 8,8 % ja Kauniaisten kaupungille 1,1 %. Sopimus on voi-
massa toistaiseksi ja jatkuu uuden viisivuotiskauden 1.1.2023 alkaen 
elleivät sopijapuolet muuta ilmaise 31.12.2021 mennessä.

Puitesopimus määrittelee yhteistyön alueiksi muun muassa taidekasva-
tushankkeet, pienimuotoiset oopperaproduktiot ja konsertit sekä tilojen 
käyttöön ja viestintään liittyvää yhteistyötä.  Nämä yhteistyön muodot 
määritellään tarkemmin vuosittain vahvistettavassa toimintasuunnitel-
massa.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala katsoo, että oopperasopi-
musjärjestelmä on tuottanut rahalle vastinetta ja hyötyä kaupunkilaisille 
ja tätä yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Sopimusjärjestelyn 
jatkuessa seuraavalle viisivuotiskaudelle yhteistyötä tullaan kehittä-
mään edelleen sopimusrakenteen mahdollistamissa puitteissa tulevan 
kaupunkistrategian mukaisesti.

Asiaa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 127

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 31.08.2021 § 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 26.08.2021 § 20
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§ 149
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 
2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022–2024

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se 
päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvioeh-
dotuksesta ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksesta liit-
teiden 1–2 mukaisesti.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen 
valmistelun pohjaksi annettu raami merkitsisi nykyisen palvelutason 
leikkaamista. Muun muassa henkilökunnan palkankorotukset, valmistu-
vien uusien tilojen vuokrat ja nykyisten tilojen vuokrankorotukset mer-
kitsevät sitä, että raamissa on 2,5 miljoonan euron vajaus.

Lisäksi liikuntapaikkojen kunnossapitovastuiden siirto kaupunkiympäris-
tön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle edellyttää noin 4 mil-
joonan euron lisämäärärahaa siirtyvien vastuiden riittäväksi hoitami-
seksi, koska siirtyvien liikuntakiinteistöjen kunto on todennetusti hei-
kompi kuin kaupungin kiinteistöissä keskimäärin. Tästä tarpeesta ai-
noastaan 1,2 miljoonaa euroa on huomioitu raamissa. 

Jotta pelkästään nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää, pitää toimialan 
toimintakatetta alentaa eli menoja lisätä yhteensä 5,3 miljoonaa euroa, 
mukaan lukien tarvittava kunnossapitomääräraha todennetun arvion 
mukaan.

Tämän lisäksi lautakunta muistuttaa, että lasten ja nuorten määrä Hel-
singissä on kasvussa, ja pysyvän toiminnan kehittämiseksi ja palvelui-
den saatavuuden varmistamiseksi toimialan talousarvion lapsille ja 
nuorille suunnattuun toimintaan ja avustuksiin tarvitaan siten myös ta-
sokorotus.

Koronakriisi on iskenyt erityisesti kulttuuriin, liikuntaan sekä lasten ja 
nuorten toimintaan. Siksi toimialalle tarvitaan vuotuisten käyttömenojen 
korotusten lisäksi erillinen koronasta toipumiseen suunnattu merkittävä 
lisämääräraha, jolla voidaan tukea palautumista koronasta. Määräai-
kainen lisämääräraha tulee suunnata lasten ja nuorten hyvinvointiero-
jen kaventamiseen sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan jälleenrakennuk-
seen.

Investointien osalta lautakunta huomauttaa, että erityisesti liikuntapaik-
karakentamisen määrärahat ovat suhteessa tarpeeseen olleet liian ma-
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talalla tasolla jo vuosia. Tämä johtaa liikuntapaikkojen kunnon heikke-
nemiseen ja siihen, ettei uusia liikuntapaikkoja voida rakentaa tarpeen 
mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittääkin pysyvää tasokorotusta lii-
kuntapaikkarakentamiseen, jolloin talousarvion kohdalle ”Liikuntapaikat 
ja ulkoilualueet” pitäisi raamissa esitetyn 10 miljoonan euron sijaan 
suunnata vähintään 14 miljoonaa euroa, tarvittavan tasokorotuksen jat-
kuessa vuosittain

Kruunusillat- ja Hakaniemensilta-hankkeisiin liittyvien alueiden maan-
käytön edellytysinvestointeihin suunnitellun 6,3 miljoonan euron rahoit-
tamiseen venesatamineen on oltava pääosin erillinen rahoitus, eikä sen 
tule vähentää liikuntainvestointeihin käytössä olevia määrärahoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että Töölön kisahallin perus-
parannus, Suuntimopuiston koulun yhteyteen rakennettava kirjasto ja 
nuorisotila sekä Rikhardinkadun kirjaston perusparannus pitää toteut-
taa nykyisessä talonrakentamisohjelmassa esitettyä aikaisemmin. Li-
säksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, kuten se on jo aiemmin 
esittänyt, että Harjun nuorisotalo pitäisi lisätä talonrakentamisen raken-
tamisohjelmaan

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat 
muut liitteet:

 kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin 
sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laa-
timisohjeet (liite 3)

 rakentamisohjelman, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä lii-
kuntapaikkarakentamisen ohjelmat vuosille 2022-2031 (liitteet 4–6).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kappaleen 1 jälkeen: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen 
valmistelun pohjaksi annettu raami merkitsisi nykyisen palvelutason 
leikkaamista. Muun muassa henkilökunnan palkankorotukset, valmistu-
vien uusien tilojen vuokrat ja nykyisten tilojen vuokrankorotukset mer-
kitsevät sitä, että raamissa on 2,5 miljoonan euron vajaus.
 
Lisäksi liikuntapaikkojen kunnossapitovastuiden siirto kaupunkiympäris-
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tön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle edellyttää noin 4 mil-
joonan euron lisämäärärahaa siirtyvien vastuiden riittäväksi hoitami-
seksi, koska siirtyvien liikuntakiinteistöjen kunto on todennetusti hei-
kompi kuin kaupungin kiinteistöissä keskimäärin. Tästä tarpeesta ai-
noastaan 1,2 miljoonaa euroa on huomioitu raamissa. 
 
Jotta pelkästään nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää, pitää toimialan 
toimintakatetta alentaa eli menoja lisätä yhteensä 5,3 miljoonaa euroa, 
mukaan lukien tarvittava kunnossapitomääräraha todennetun arvion 
mukaan.
 
Tämän lisäksi lautakunta muistuttaa, että lasten ja nuorten määrä Hel-
singissä on kasvussa, ja pysyvän toiminnan kehittämiseksi ja palvelui-
den saatavuuden varmistamiseksi toimialan talousarvion lapsille ja 
nuorille suunnattuun toimintaan ja avustuksiin tarvitaan siten myös ta-
sokorotus.
 
Koronakriisi on iskenyt erityisesti kulttuuriin, liikuntaan sekä lasten ja 
nuorten toimintaan. Siksi toimialalle tarvitaan vuotuisten käyttömenojen 
korotusten lisäksi erillinen koronasta toipumiseen suunnattu merkittävä 
lisämääräraha, jolla voidaan tukea palautumista koronasta. Määräai-
kainen lisämääräraha tulee suunnata lasten ja nuorten hyvinvointiero-
jen kaventamiseen sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan jälleenrakennuk-
seen.
 
Investointien osalta lautakunta huomauttaa, että erityisesti liikuntapaik-
karakentamisen määrärahat ovat suhteessa tarpeeseen olleet liian ma-
talalla tasolla jo vuosia. Tämä johtaa liikuntapaikkojen kunnon heikke-
nemiseen ja siihen, ettei uusia liikuntapaikkoja voida rakentaa tarpeen 
mukaisesti.
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittääkin pysyvää tasokorotusta lii-
kuntapaikkarakentamiseen, jolloin talousarvion kohdalle ”Liikuntapaikat 
ja ulkoilualueet” pitäisi raamissa esitetyn 10 miljoonan euron sijaan 
suunnata vähintään 14 miljoonaa euroa, tarvittavan tasokorotuksen jat-
kuessa vuosittain.

Korvataan kappale 4, seuraavalla:
Kruunusillat- ja Hakaniemensilta-hankkeisiin liittyvien alueiden maan-
käytön edellytysinvestointeihin suunnitellun 6,3 miljoonan euron rahoit-
tamiseen venesatamineen on oltava pääosin erillinen rahoitus, eikä sen 
tule vähentää liikuntainvestointeihin käytössä olevia määrärahoja. 

Kannattaja: Nina Suomalainen
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 TAE2022_kuvaltk_perusteluteksti
2 TAE 2022 taulukkoliite
3 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2022_2024 laatimisohjeet
4 TAE 2022-31_talonrakennushankkeet ehdotus 26.8.2021 Kylk
5 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2022-2031_20210817_Kylk
6 TAE22_KUVA_LIIKUNTA

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousar-
vioehdotuksesta ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksesta 
liitteiden 1–2 mukaisesti.  

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat 
muut liitteet:

 kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin 
sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laa-
timisohjeet (liite 3)

 rakentamisohjelman, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä lii-
kuntapaikkarakentamisen ohjelmat vuosille 2022-2031 (liitteet 4–6).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että Töölön kisahallin perus-
parannus, Suuntimopuiston koulun yhteyteen rakennettava kirjasto ja 
nuorisotila sekä Rikhardinkadun kirjaston perusparannus pitää toteut-
taa nykyisessä talonrakentamisohjelmassa esitettyä aikaisemmin. Li-
säksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, kuten se on jo aiemmin 
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esittänyt, että Harjun nuorisotalo pitäisi lisätä talonrakentamisen raken-
tamisohjelmaan

Liikuntapaikkarakentamisen osalta lautakunta huomauttaa, että Kruu-
nusillat- ja Hakaniemensilta-hankkeisiin liittyvien alueiden maankäytön 
edellytysinvestointien rahoittaminen vaatii yhteensä noin 6,3 miljoonan 
euron tasokorotuksen puistojen ja liikunta-alueiden investointitasoon 
kaupunkiympäristön toimialalla.  

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.8.2021 vuoden 2022 ta-
lousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2023–2024 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä päätettiin, 
että lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 
22.9.2021 mennessä. 

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013–2017 sekä 2017–
2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukainen 
käyttötalousmenojen taso ja investointitason rahoituksellinen kestävyys 
mm. lainakannan maltillinen kasvu. Lisäksi talousarvioehdotuksen 
raami perustuu yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan 
suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lau-
takunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin 
ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.  

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden 
parantamiseen perustuva laskelma. 

Kaupunginhallitus ei ole ehdotuksessaan antanut toimialakohtaisia 
raameja, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunki-
tasoisen kokonaisraamin puitteissa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin 
mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 2,82 verrattuna talousar-
vioon 2021. Raamin mukainen kasvu vuoden 2020 tilinpäätöksestä on 
6,96 %. Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen toi-
mintamenojen kokonaisraami on 4 495,5 miljoonaa euroa.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on tehty perus-
tuen kaupunkitason 2,82 % toimintamenojen kasvuun. Kyseinen pro-
sentti koostuu kahdesta osasta eli kaupungin strategiatavoitteen mah-
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dollistamasta menokasvuprosentista (2,01 %) ja vuosikorjausmenoista 
aiheutuvasta ylläpitovuokrien tasokorotuksesta (0,81 %). 2,82 % mu-
kaiseen menoraamin kasvuun ei toimialalla päästä ilman mittavia tuot-
tavuustoimenpiteitä sekä merkittäviä sopeuttamistoimia kustannusta-
son alentamiseksi esimerkiksi henkilöstömenoihin ja ulkopuolisiin pal-
veluihin käytettävissä olevien määrärahojen osalta. Koronapandemia 
on vaikuttanut merkittävästi kuluttajien luottamukseen ja turvallisuuden-
tunteeseen palvelujen käyttäjinä. Toimiala katsoo, että sen tehtävänä 
on osaltaan olla palauttamassa tätä luottamusta ylläpitämällä laajaa 
palvelujen tarjontaa. Mikäli kuluttajien luottamus ei palaudu nopeasti 
entiselle tasolleen, kohdistuu toimialan toimintakatteeseen merkittävä 
tuloriski. 

Toimialalla investoinnit kohdentuvat irtaimen omaisuuden perushankin-
toihin. Kaupunkitasoisessa vuoden 2021 talousarviossa irtaimen omai-
suuden perushankintojen määrärahat ovat 62 miljoonaa euroa. Talous-
arvion laatimisohjeissa esitetty kaupunkitasoinen raami vuodelle 2022 
on 87 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 40 % kasvua. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala on soveltanut tätä samaa kasvuprosenttia esittäes-
sään 8,9 miljoonan euron tasoa vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.   

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotukseen sisältyy tek-
nisenä siirtona vuosi- ja peruskorjaushankkeita kaupunkiympäristön 
toimialalta, jotka on siellä aikaisemmin käsitelty investointina, mutta jot-
ka nyt ollaan siirtämässä käyttötalouteen. Kyseinen siirto tehdään siis 
kaupunkiympäristön (Kymp) toimialalla, mutta se vaikuttaa myös kult-
tuurin ja vapaa-ajan (Kuva) toimialaan, kun Kymp veloittaa nämä kulut 
edelleen muilta toimialoilta, jolloin myös Kuvan käyttötalouden menot 
kasvavat. Osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menoraamin odotetus-
ta kasvusta tulee tästä ylläpitovuokrien tasokorotuksesta, joka on mää-
rältään 1,244 miljoonaa euroa. Tämä summa jyvitetään tilatyypeittäin 
toimialan käytössä olevalle sopimuskannalle. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta on esitetty kunnossapitorahan 
siirtämistä toimialan budjettiin liikuntapalvelukokonaisuuden pääoma-
kohteiden osalta. Arvio siirrettävästä 1,2 miljoonan euron kunnossapito-
rahasta on laskettu vuosien 2018–2020 hanketoteumaan perustuen. 
Toimialalla tehdyn arvion mukaan siirrettävän kunnossapitorahan todel-
linen tarve on noin 4 miljoonaa euroa. Tämä perustuu siihen, että lii-
kunnan rakennusten kuntoluokka on välttävä ja joukossa on runsaasti 
huonokuntoisia rakennuksia, joita täytyy pitää kunnossa ennen perus-
parannushankkeita. Liikunnan rakennusten kuntoluokka on heikompi 
kuin esimerkiksi opetustoimen tai sosiaalitoimen kiinteistöjen kunto-
luokka. Esitetyssä summassa ei ole myöskään otettu huomioon kasva-
neista vastuista tulevaa lisätyötä jo valmiiksi alimitoitetulle toimialan 
hallinnolle. 
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Helsingin kaupungin talonrakentamisohjelmaan sekä vuokra- ja osake-
tilojen hankeohjelmaan on lisätty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
esittämiä tarpeellisia hankkeita, kuten Kontulan nuorisotila ja kirjasto, 
Oulunkylän kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto, Vuosaaren tekojää-
radan huoltotilan korvaava uudisrakennus, Kalasataman kirjasto, Pu-
kinmäen nuorisotila ja Kruunuvuorenrannan uimarannan huoltoraken-
nus. Muutamia tilahankkeita on myöhäistetty rakentamisohjelmassa 
käytännön syistä, kuten kaavavalituksen johdosta. Kuten ylempänä on 
esitetty, Töölön kisahallin ja Rikhardinkadun kirjaston hankkeiden aika-
taulut tulisi aikaistaa tai voi syntyä riski pienempien korjausten tarpeel-
le, joilla paikataan laajemman peruskorjauksen myöhentymistä.  

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen tarvittava noin 6,3 miljoo-
nan euron korotus koostuu allianssihankkeen arvioimaan osuuteen Me-
rihaan ja Siltavuoren venesataman muutostöistä, väistösatamista Meri-
haansiltaan liittyen sekä rahoitustarpeista, jotka liittyvät kaupallisen ve-
neliikenteen tukisataman alueiden maankäytön edellytysinvestointeihin. 
Tarve kohdentuu usealle vuodelle.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksien tulee perustua laskelmiin, 
joista ilmenevät väestönkasvun ja toimintaympäristön muutosten vaiku-
tukset asiakas- ja suoritemääriin erityisesti palveluissa, joiden kustan-
nuksiin väestönkasvu suorimmin vaikuttaa. Laskelmista tulee ilmetä 
myös kustannustason muutoksien vaikutus. Toimialojen laskelmien pe-
rusteella mm. mahdollistetaan talousarvion yhteensovitusvaiheessa 
toimintamenojen kohdentaminen.

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huo-
miota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan katemuutos, huomioiden tekniset 
määrärahamuutokset, verrattuna vuoden 2021 talousarviossa määritel-
tyyn tasoon on 2,82 %, yhteensä 5,5 miljoonaa euroa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talous-
arvioesityksen kokouksessaan 3.9.2021.

Liite 1 sisältää:
Talousarvion 2022 perusteluteksti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 2 sisältää:
Talousarvion 2022 määrärahataulukot
- kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yh-
teensä 
- käyttötalousosan TA-kohdan 4 10 01 määrärahat
- käyttötalousosan TA-kohdan 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset ja 
TA-kohdan 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset
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- toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä toimialan 
yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä
- irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2021–2030

Liite 3 sisältää:
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laatimisohjeet

Liite 4 sisältää:
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2021– 
2030

Liite 5 sisältää:
Ehdotus vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevista uudis- ja pe-
ruskorjaushankkeista

Liite 6 sisältää: 
Liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 
2021–2030

Asiaa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 TAE2022_kuvaltk_perusteluteksti
2 TAE 2022 taulukkoliite
3 Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2022_2024 laatimisohjeet
4 TAE 2022-31_talonrakennushankkeet ehdotus 26.8.2021 Kylk
5 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2022-2031_20210817_Kylk
6 TAE22_KUVA_LIIKUNTA

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 129
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§ 150
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen ym. asukastalojen kehittämistä kos-
kevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2021-005020 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Tuomas Rantanen ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että 
kaupunki laatii sekä kaupungin että järjestöjen ylläpitämiä asukastaloja 
koskevan kehitysohjelman, jossa selvitetään, miten asukastalojen toi-
mintaa voitaisiin vahvistaa yhdistämällä erilaisia kaupungin omia ja jär-
jestöjen tuottamia toimintoja sekä yksityisten toimijoiden tuottamia pal-
veluita. Samalla ehdotetaan arvioitavan, miten asukastalot ovat saavu-
tettavissa eri kaupunginosissa ja onko tässä korjattavia aukkoja. Pilo-
teiksi aloitteessa nostetaan Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäkeen ehdo-
tettu asukastalo. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että asukastalokokonaisuutta 
tulee selvittää ensisijaisesti osana sote-uudistuksen valmistelua. Lau-
takunta suosittelee, että asukastalotoimintaa kehitetään toimijakentän 
kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että asukastaloja ja -tiloja on 
aloitteen mukaisesti tärkeää kehittää kohti monialaista ja sektorirajat 
ylittävää yhteistyötä. Asukastalojen ja -tilojen kokonaisuuteen kuuluu 
kuitenkin laaja joukko erilaisia toimijoita. Kuten aloitteessa todetaan, 
kaupungin ylläpitämien asukastalojen lisäksi on asukastiloja, joiden 
toiminnasta vastaavat pääosin asukasjärjestöt ja jotka saavat yleensä 
toimintaansa tukea asukasosallisuuteen tarkoitetuista määrärahoista. 
Toiminnan lähtökohdat ja resurssit ovat siis eri toimintamuodoissa eri-
laiset. 

Kaupungin ylläpitämän asukastalotoiminnan järjestämistä selvitetään 
parhaillaan yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaa-
li- ja terveystoimialan kesken osana sote-uudistuksen valmistelua. Sel-
vityksen tavoitteena on löytää kestävä malli asukastalotoiminnan sekä 
joidenkin muiden kolmannen sektorin rajapinnoilla olevien toimintojen 
järjestämiseen sote-uudistuksen jälkeen. Selvitys koskee myös mm. 
järjestöyhteistyötä sekä sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustuksia. 
Kaupungin asukastalotoiminnan tuleva kehittäminen on hyvä yhdistää 
sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyviin uudistuksiin. 
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Kaupungin avustuksia saavien eli järjestöjen ylläpitämien asukastalojen 
ja -tilojen kokonaisuuden kehittäminen ja arvioiminen tulee tehdä yh-
teistyössä asukastiloja ylläpitävien toimijoiden kanssa, sillä kaupunki ei 
lähtökohtaisesti voi koordinoida tai ohjata kolmannen sektorin ylläpitä-
mää toimintaa. Kaupungin avustamien asukastilojen kokonaisuuden 
kehittäminen on hyvä kytkeä kaupungin ylläpitämien asukastalojen ke-
hittämiseen kuitenkin kaupungin ja järjestöjen ylläpitämien tilojen omi-
naispiirteet huomioiden. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, et-
tä järjestövetoiset asukastilat syntyvät alueen asukkaiden aloitteesta ja 
tarpeesta ja niillä tulee olla mahdollisuus järjestää toiminta parhaaksi 
näkemällään tavalla. Kaupungin alueet ovat erilaisia ja eri alueiden 
asukkailla on erilaisia tarpeita, mikä tulee ottaa huomioon kehittämi-
sessä. Toiminta on lisäksi pääsääntöisesti vapaaehtoistyöhön pohjau-
tuvaa. Sekä kaupungin että järjestöjen ylläpitämien asukastilojen toi-
minnan keskiössä ovat osallisuus ja vertaistoiminta. 

Kuten aloitteessa todetaan, monitahoinen toiminta lisää kansalaisten 
kohtaamista, hyödyntää tiloja tehokkaasti ja se voi myös vähentää toi-
mijoiden tiloista maksaman vuokran osuutta. Molempien kokonaisuuk-
sien kehittämisessä on myös tärkeää ottaa huomioon kunkin alueen 
tarpeet ja ominaispiirteet sekä muu palveluverkko.

Käsittely

Vastaehdotus:
Shawn Huff: Poistetaan kolmannesta kappaleesta ensimmäisestä lau-
seesta alku.

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata erillistä kehittämisohjel-
maa tai selvitystä asukastaloista vaan"

Uusi lause:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että asukastalokokonaisuutta 
tulee selvittää ensisijaisesti osana sote-uudistuksen valmistelua."

muotoillaan kolmannen kappaleen viimeinen lause uudelleen

"Lautakunta suosittelee, että asukastalotoimintaa kehitetään toimija-
kentän kanssa."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Shawn Huffin vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Outi Sivonen, projektiasiantuntija, puhelin: 310 36887

outi.sivonen(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.04.2021 Rantanen Tuomas Aloite asukastalojen 
kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asu-
kastalo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Tuomas Rantanen ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että 
kaupunki laatii sekä kaupungin että järjestöjen ylläpitämiä asukastaloja 
koskevan kehitysohjelman, jossa selvitetään, miten asukastalojen toi-
mintaa voitaisiin vahvistaa yhdistämällä erilaisia kaupungin omia ja jär-
jestöjen tuottamia toimintoja sekä yksityisten toimijoiden tuottamia pal-
veluita. Samalla ehdotetaan arvioitavan, miten asukastalot ovat saavu-
tettavissa eri kaupunginosissa ja onko tässä korjattavia aukkoja. Pilo-
teiksi aloitteessa nostetaan Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäkeen ehdo-
tettu asukastalo. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata erillistä kehittämisohjel-
maa tai selvitystä asukastaloista vaan näkee, että asukastalokokonai-
suutta tulee selvittää ensisijaisesti osana sote-uudistuksen valmistelua. 
Sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen lautakunta suosittelee kokonai-
suuden kehittämistä yhdessä toimijakentän kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että asukastaloja ja -tiloja on 
aloitteen mukaisesti tärkeää kehittää kohti monialaista ja sektorirajat 
ylittävää yhteistyötä. Asukastalojen ja -tilojen kokonaisuuteen kuuluu 
kuitenkin laaja joukko erilaisia toimijoita. Kuten aloitteessa todetaan, 
kaupungin ylläpitämien asukastalojen lisäksi on asukastiloja, joiden 
toiminnasta vastaavat pääosin asukasjärjestöt ja jotka saavat yleensä 
toimintaansa tukea asukasosallisuuteen tarkoitetuista määrärahoista. 
Toiminnan lähtökohdat ja resurssit ovat siis eri toimintamuodoissa eri-
laiset. 

Kaupungin ylläpitämän asukastalotoiminnan järjestämistä selvitetään 
parhaillaan yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaa-
li- ja terveystoimialan kesken osana sote-uudistuksen valmistelua. Sel-
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vityksen tavoitteena on löytää kestävä malli asukastalotoiminnan sekä 
joidenkin muiden kolmannen sektorin rajapinnoilla olevien toimintojen 
järjestämiseen sote-uudistuksen jälkeen. Selvitys koskee myös mm. 
järjestöyhteistyötä sekä sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustuksia. 
Kaupungin asukastalotoiminnan tuleva kehittäminen on hyvä yhdistää 
sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyviin uudistuksiin. 

Kaupungin avustuksia saavien eli järjestöjen ylläpitämien asukastalojen 
ja -tilojen kokonaisuuden kehittäminen ja arvioiminen tulee tehdä yh-
teistyössä asukastiloja ylläpitävien toimijoiden kanssa, sillä kaupunki ei 
lähtökohtaisesti voi koordinoida tai ohjata kolmannen sektorin ylläpitä-
mää toimintaa. Kaupungin avustamien asukastilojen kokonaisuuden 
kehittäminen on hyvä kytkeä kaupungin ylläpitämien asukastalojen ke-
hittämiseen kuitenkin kaupungin ja järjestöjen ylläpitämien tilojen omi-
naispiirteet huomioiden. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, et-
tä järjestövetoiset asukastilat syntyvät alueen asukkaiden aloitteesta ja 
tarpeesta ja niillä tulee olla mahdollisuus järjestää toiminta parhaaksi 
näkemällään tavalla. Kaupungin alueet ovat erilaisia ja eri alueiden 
asukkailla on erilaisia tarpeita, mikä tulee ottaa huomioon kehittämi-
sessä. Toiminta on lisäksi pääsääntöisesti vapaaehtoistyöhön pohjau-
tuvaa. Sekä kaupungin että järjestöjen ylläpitämien asukastilojen toi-
minnan keskiössä ovat osallisuus ja vertaistoiminta. 

Kuten aloitteessa todetaan, monitahoinen toiminta lisää kansalaisten 
kohtaamista, hyödyntää tiloja tehokkaasti ja se voi myös vähentää toi-
mijoiden tiloista maksaman vuokran osuutta. Molempien kokonaisuuk-
sien kehittämisessä on myös tärkeää ottaa huomioon kunkin alueen 
tarpeet ja ominaispiirteet sekä muu palveluverkko.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen 
ja 21:n muun valtuutetun asukastalojen kehittämistä koskevasta val-
tuustoaloitteesta. 

Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös osallisuus- ja neuvon-
tayksiköltä, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennetun ympäristön ja yleisten alueiden jaostolta.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Outi Sivonen, projektiasiantuntija, puhelin: 310 36887

outi.sivonen(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.04.2021 Rantanen Tuomas Aloite asukastalojen 
kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asu-
kastalo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 457

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 132

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 169

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 145
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§ 151
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloitteesta paikallisra-
han käyttöönoton selvittämiseksi

HEL 2021-005575 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Hilkka Ahteen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 05.05.2021 Wallgren Thomas Paikallisrahaselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata paikallisrahan käyttööno-
ton selvittämistä Helsingin kaupungin toiminnassa.  

Paikallisrahan ajatusta on sovellettu Suomessa pääasiassa kokeilujen 
puitteissa, ja toiminta on ollut suhteellisen pienimuotoista. Paikallisra-
han ajatusta on sovellettu pitkäjänteisimmin viime vuosikymmenen ajan 
järjestöjen toimesta aikapankkien avulla, jossa ihmiset ovat voineet tar-
jota naapuriavun kaltaista apua toisilleen samalla keräten niin sanottuja 
maksuyksiköitä eli ‘toveja’ työstään. Lisäksi Sysmässä on kokeiltu pai-
kallisvaluuttaa kunnassa kirjoilla olevien yritysten tukemiseksi. Sysmän 
kokeilussa euroja sai vaihtaa ”sysmiksi” ja näillä on voinut ostaa kun-
nassa toimivien yritysten tuotteita ja palveluita. Kansainvälisesti esi-
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merkkejä paikallisvaluuttojen käytöstä on tuhansia viime vuosikymme-
niltä.  

Vertaisavun tukena Helsingissä on toiminut Stadin aikapankki vuodesta 
2009. Stadin aikapankin toiminta perustuu ihmisten yhteisöllisyyteen ja 
auttamisen iloon. Auttamisen lisäksi toiminta mahdollistaa oman työn 
korvauksena saatavat ”tovit”, joilla voi omaa työpanostaan vastavuoroi-
sesti hyödyntää toisten ihmisten pienimuotoisiin työpanoksiin. 

Ongelmana aikapankkien virallistamisessa on suomalainen verotusjär-
jestelmä ja periaate työstä maksettavasta verosta. Vuonna 2018 Vero-
hallinto on linjannut aikapankkien veronalaisuutta Talkoo-, naapuriapu- 
ja vaihtotyön verotus -ohjeessa (4.7.2018). Verohallinnon mukaan pie-
nimuotoinen naapuriapu tai vapaaehtoistyön kaltainen työ ei aiheuta 
veroseuraamuksia. Tuloverolain mukaan työsuoritusten vaihtaminen 
toiseen työsuoritukseen on vastikkeellinen tapahtuma, joka aiheuttaa 
veroseuraamuksia molemmille osapuolille. Korvauksen muodostami-
nen vertaisavusta muuttaa työn luonnetta verotuksen näkökulmasta ja 
asettaa myös paikallisrahan käyttöönotolle haasteita, koska työstä tulisi 
tällöin maksaa veroa, vaikka vaihdantavälineenä olisi vertaisapu. 

Sysmän kunta sovelsi paikallisrahaa alueensa yrittäjien ja tuotteiden 
tukemiseen. Sysmän paikallisrahalla ”sysmällä” sai ostaa paikallisia 
palveluita ja tuotteita. Kokeilusta tehdyn selvityksen mukaan paikallis-
valuutan käyttöönotossa on erityisen tärkeää huomioida yritysten ja 
asukkaiden sitouttaminen valuutan käyttöön: paikallisvaluutta tarvitsee 
sitoutuneet käyttäjät ja yritykset onnistuakseen. Sysmässä paikallisra-
hasta tehdyn selvityksen mukaan käyttäjien ja yritysten sitouttaminen 
paikallisvaluuttaan ei onnistunut riittävän hyvin. 

Isossa-Britanniassa on luotu Sysmän kunnan tapaan erilaisia paikallisia 
rahajärjestelmiä tavoitteenaan tukea paikallisia yrityksiä. Bristol Pound 
on toiminut vuodesta 2012 Bristolin alueen yrittäjiä tukevana valuutta-
na, samoin Hullin alueen Hull Coin järjestelmässä asukkaat voivat an-
saita alennuksia tai muita etuja alueen yrityksiltä vapaaehtoistyöllä tai 
muulla alueen ja sen ihmisten hyödyksi tehdyllä työllä. Hull Coin järjes-
telmä perustuu lohkoketjuteknologiaa ja Bristol Pound on siirtymässä 
sähköiseen paikallisrahajärjestelmään. 

Vertaisavun välineenä paikallisraha voi tukea yhteisöllisyyttä ja kau-
punkilaisten hyvinvointia käyttäjiensä kesken. Helsingin kaupungille 
vapaaehtoistyö on palveluita rikastavaa ja nimenomaan vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa tekemistä. Paikallisvaluutan liittäminen vapaaeh-
toistoimintaan sopii kenties paremmin yhdistyksille kuin kaupungin roo-
liin. Kaupunki pyrkii kohdentamaan palveluitaan niitä tarvitseville, täy-
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dentämään palveluaukkoja sekä tuottamaan universaaleja, kaikille saa-
tavilla olevia palveluita. 

Paikallistalouden tukena paikallisvaluutta voisi tukea helsinkiläisiä yri-
tyksiä. Helsingin kaupungin koko luo haasteita paikallisvaluutan organi-
sointiin ja tuo esille kysymyksiä tukimekanismin hinnasta suhteessa 
saataviin hyötyihin. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.10.2021 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Thomas Wallgrenin ja 17 muun valtuutetun aloitteesta paikallisrahan 
selvittämisestä.  Aloitteessa esitetään selvittämään Helsingin oman 
paikallisrahan käyttöönottoa joko kaupungin toimesta tai muulla tavoin. 
Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 05.05.2021 Wallgren Thomas Paikallisrahaselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 152
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, jossa Hana-
saaren hiilivoimalan sulkeuduttua selvitettäisiin mahdollisuutta to-
teuttaa Kallioon oma uimaranta

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Shawn Huffin ehdotuksesta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Alametsä Alviina Uimaranta Kallioon, tilan 
vapautuessa hiilivoimalalta

2 Kuvat rajatuista uima-alueista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla uimarannan ja -paikan pe-
rustamista Hanasaaren voimalaitoksen läheisyyteen. Aloitteessa ehdo-
tettu alue on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen haastava.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioi-
da turvallisuuskysymykset. Uimarantojen ja -paikkojen kohdalla turvalli-
suuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), joka 
määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Lain mukaan palve-
luntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja huolehtia siitä, ettei 
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palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. 
Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tulee tehdä selvitys, 
josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka soveltuu sen lähiym-
päristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liikenteeseen, ja miten 
hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on järjestetty.

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

Aloitteessa mainittu Hanasaaren voimalan ranta on saadun tiedon mu-
kaan äkkisyvä, mikä jo itsessään on riskitekijä turvallisuuden kannalta. 
Lisähaasteita tuottaa Hanasaaren läheisyydessä olevat veneväylät ja 
vilkas vesiliikenne. Tällaisten paikkojen läheisyyteen ei liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan tule perustaa avoimia uimapaik-
koja tai -rantoja. Ainoa riittävän turvallinen uimapaikka tämän kaltai-
seen ympäristöön olisi erillinen ja selkeästi rajattu uimala (ks. liite). Lii-
kuntapalvelukokonaisuuden näkemystä puoltaa myös opetusministe-
riön uimapaikkojen rakentamiseen keskittyvä Liikuntapaikkajulkaisu 90. 

Helsingissä sijaitsee tällä hetkellä 26 virallista uimarantaa. Suurinta 
osaa (25 kpl) näistä ylläpitää kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus. 
Yhden rannan ylläpito kuuluu Helsingin seurakuntayhtymälle. Lisäksi 
liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää viittä (5) muuta uimapaikkaa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uima-
ranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole 
varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on 
syytä huomioida, että uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa 
aina perustamiskustannuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden 
käyttömenoja. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen ra-
kentamispäätösten tekemistä tulisi pohtia liikuntapalvelukokonaisuuden 
investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 12.10.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Al-
viina Alametsän ja 14 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään, et-
tä Hanasaaren suljetulta hiilivoimalalta vapautuvaan tilaan selvitetään 
asuntorakentamisen lisäksi mahdollisuus avata Kallioon oma uimaran-
ta. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.
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Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Alametsä Alviina Uimaranta Kallioon, tilan 
vapautuessa hiilivoimalalta

2 Kuvat rajatuista uima-alueista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 153
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta laiturin sijoit-
tamiseksi Aurinkolahden uimarannalle

HEL 2021-006116 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa uimalaiturin sijoittamista Au-
rinkolahteen. Uintimahdollisuuksien parantaminen edistää kaupunki-
laisten liikunnan harrastamismahdollisuuksia ja on siten liikuntapoliitti-
sesti kannatettava asia.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioi-
da turvallisuuskysymykset. Uimarantojen, -paikkojen ja -laitureiden 
kohdalla turvallisuuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa 
(920/2011), joka määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. 
Lain mukaan palveluntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja 
huolehtia siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle 
tai omaisuudelle. Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tu-
lee tehdä selvitys, josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka so-
veltuu sen lähiympäristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liiken-
teeseen, ja miten hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on 
järjestetty. 

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa aloitteessa uimalaiturille eh-
dotettua sijaintia Suorttionniemellä. Kyseiseen lokaatioon sijoitettuna 
uimalaituri sijaitsisi turvallisella etäisyydellä satamaan johtavasta vesi-
liikennereitistä ja tarjoaisi uimarannalla valvontaa suorittaville rantape-
lastajille esteettömän näköyhteyden laiturille. Laiturin tarkka sijainti tu-
lee kuitenkin määritellä paikkaan, jossa veden syvyys on riittävä. Laitu-
rin ohella tulee huolehtia esteettömän kulkuväylän rakentamisesta kau-
pungin yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. 
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Aloitteessa esitetään, että uimalaituri olisi ympärivuotisessa käytössä. 
Tällöin uima-alueelle ja sen läheisyyteen tulee järjestää riittävä valais-
tus sekä mahdollisesti järjestää uimareille pukutilat. 

Kokonaiskustannusarvion laatiminen aloitteessa ehdotetulle hankkeelle 
on haasteellista. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan rakenta-
massa uimalaituria Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin määrära-
hoilla, minkä kustannusarvio pelkän laiturin ja kallion yli rakennettavan 
puupation osalta on noin 300 000 euroa. Suorttioniemelle tarvittava va-
laistus, esteetön kulkuyhteys ja muut rakennelmat nostavat kustannuk-
sia Lauttasaaren laituriin verrattuna huomattavasti. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonai-
suuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien ui-
mapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on syytä huomioida, että 
uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa aina perustamiskustan-
nuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden käyttömenoja. Näin ollen 
ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen rakentamispäätösten teke-
mistä tulisi huolehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyt-
tötalousmäärärahojen korottamisesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Jalovaara Ville Laituri Aurinkolahden uima-
rannalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 31.10.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville 
Jalovaaran ja 11 muun valtuutetun aloitteesta laiturin sijoittamiseksi Au-
rinkolahden uimarannalle ympärivuotiseen käyttöön. Aloite kokonai-
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suudessaan
liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoja muiden toimialojen lau-
takunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Jalovaara Ville Laituri Aurinkolahden uima-
rannalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 154
Soutustadionin katsomo- ja oheistilojen vuokraaminen perustetta-
van yhtiön lukuun

HEL 2021-006414 T 10 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin kaupungin 
14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) sijaitsevan, karttaliitteeseen merki-
tyn noin 3 550 m² suuruisen alueen (osa kiinteistöä 91-14-9903-102) 
perustettavan yhtiön lukuun kulttuuritoimintaa varten. Vuokrakohde on 
Soutustadion sekä osa sen pihapiiriä.

Vuokrasopimus solmitaan 1.5.2022–31.10.2031 väliseksi ajaksi liittee-
nä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. 

Vuokra-aika on vuosittain 1.5. – 30.9.

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli lakimies Ilona Syvälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Soutustadion Esitys 310821
2 Valtavirta Oy Content Flow vuokrasopimus anomus
3 Soutustadionin katsomo- ja oheistilojen vuokrasopimusluonnos
4 Vastuunjakotaulukko Soutustadion
5 Soutustadion vuokra-alue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 17.5.2021 päivätty Val-
tavirta Oy Content Flow:n hakemus. Hakemus koskee pitkäaikaisen 
vuokrasopimuksen tekemistä Soutustadionin katsomosta ja muista ti-
loista perustettavan yhtiön lukuun. 

Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Hanke 
edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja on lisäksi hakijan esille tuo-
mista lähtökohdista katsottuna perusteltu kokonaisuus. 

Tämä sopimus ei takaa, että vuokralainen voi toteuttaa toimintaansa 
suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Vuokrasopimuksen myötä 
vuokralainen pääsee hakemaan tarvittavat luvat toiminnalleen, kyseiset 
luvat määrittävät toiminnan laajuuden alueella.

Kohde

Hankkeen tulee huomioida, että Soutustadion kuuluu Helsingin olym-
piarakennusten joukkoon, ja se on arvotettu Valtakunnallisesti merkit-
tävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 2009 joukkoon. Soutus-
tadionin suunnitteli ajan tunnettu arkkitehti Hilding Ekelund vuonna 
1940 suunnitelluksi pidettäviin olympialaisiin. Katsomoa laajennettiin 
uudella merenpuoleisella avo-osalla vuonna 1950 arkkitehti Pauli Sa-
lomaan suunnitelmien mukaan. Stadion palveli olympialaisia vuonna 
1952. Rakennus kuuluu maamme funktionalistisen arkkitehtuurin kärki-
kohteiden joukkoon. Funktionalistinen arkkitehtuuri ja luonnonmukai-
suutensa säilyttänyt rantavyöhyke ja vesialue liittyvät elimellisesti toi-
siinsa Soutustadionin arkkitehtuurissa. 

Rakennus on asianmukaisesti suojeltu melko tuoreessa asemakaavas-
sa vuodelta 1999 merkinnällä sr-1: Rakennustaiteellisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä 
saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuk-
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sen, sen julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai 
kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. 

Kaikissa olympiarakennuksissa käytön ja ylläpidon julkisuudella on ollut 
lähtökohtainen asema ja itseisarvo. Myös soutustadionia on aikaisem-
pina vuosina käytetty tapahtumien ja teatterin ympäristönä, viimeisim-
pänä kevyesti käyttöönotettuna yhteislaulujen ja musiikin miljöönä. 
Aluetta käytetään myös vesiurheiluun, ja alueelle sijoittuu sitä palvele-
via varasto- ja huoltorakennuksia. Soutustadionin katsomorakennusta 
ei ole rakennuslupa-aineiston perusteella kunnostettu vuoden 1970 jäl-
keen. 

Soutustadionin julkisen käytön edistäminen on yleistavoite, joka koskee 
kaikkia olympiarakennuksia. Hankkeessa (Matroskin Oy, 4.2.2021) esi-
tetään kuitenkin uuden telttakatoksen rakentamista tavalla, joka sekä 
peittää Soutustadionin näkyvyyden mereltä käsin, että estää näkyvyy-
den stadionilta merelle. Tämä heikentää merkittävästi rakennuksen ja 
ympäristön arvoja. Toiminnan aputilat tuodaan konttimaisina rakenteina 
puistoon. Hankkeessa ei oteta kantaa Soutustadionin olevien rakentei-
den kuntoon tai kunnostustarpeisiin, jotka voivat tarjota aputiloille luon-
tevia mahdollisuuksia kohdetta ylläpitäen. Rakennuksen säilymisen 
varmistaminen ja merellisyyden ehdoin toimiminen on ensiarvoisen tär-
keää.  

Kyseessä on Helsingin maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti kes-
keisimpiä paikkoja, jossa sekä rakennuksen säilyminen maisemallisesti 
hallitsevana, että sieltä avautuvien maisemien säilyminen ovat keskei-
siä lähtökohtia, joita kaavan suojelumerkintä pyrkii varmistamaan. Esi-
tellyssä muodossa hanke ei täytä näitä herkkään paikkaan liittyviä ta-
voitteita, mikä on tuotu esiin hankkeesta käydyssä rakennusvalvonnan 
ennakkoneuvottelussa 12.2.2021. Hankkeen viranomaisneuvotteluissa 
hankkeelle asetetaan reunaehdot ja hanketta voidaan kulttuuriympäris-
tön näkökulmasta puoltaa, mikäli sen toteuttamiseen löytyy eri näkö-
kulmat huomioon ottava ratkaisu. Kaupunginmuseon kulttuuriympäris-
tötiimi seuraa jatkosuunnittelua tarpeen mukaan.  

Yksityisellä rahoituksella ja riskillä tehtävä kulttuurihanke tuo toteutues-
saan Helsinkiin lisää myönteistä ja tarpeellista tapahtumallisuutta. Kau-
pungin omana palveluna ei myöskään ole tarkoituksenmukaista laajen-
taa Töölössä tapahtuvaa kulttuuritarjontaa, joten yksityinen palvelun-
tuottaja on asiassa johdonmukainen toimija. 

Soutustadionin sisätilat ovat suurilta osin vuokrattu melontaseuralle, ja 
tiloja käytetään pääsääntöisesti kanoottien vuokraukseen. Stadionin 
katsomotilat ovat olleet vuosia tyhjillään, lukuun ottamatta katsomossa 
tapahtuvaa kuorotoimintaa ja satunnaisia erilaisia tapahtumia. Vuokra-
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laisen kanssa on neuvoteltu kuorotoiminnan jatkumisesta, ja he ovat 
ilmoittaneet, että kyseinen toiminta voi jatkua edelleen katsomossa.   

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan yhä tiukkenevassa talousti-
lanteessa olisi tarkoituksenmukaista vuokrata tila kyseiselle yritykselle.

Sopimus on valmisteltu yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. 

Asemakaava

Alueella on voimassa 26.11.1999 lainvoiman saanut asemakaava nro 
10704, jossa vuokrattava alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta 
(VU).  

Sisäinen vuokraus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Soutustadionin raken-
nukset pihapiireineen kaupunkiympäristön toimialalta toistaiseksi voi-
massa olevalla sopimuksella. Vuokra-alueen koko on noin 7 400 m². 
Kohde on ulkoilupalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 3 550 m². Varsinainen vuokra-
alue koostuu Soutustadionin katsomotiloista ja osasta piha-aluetta. 

Perittävä kausivuokra sopimuksen alkaessa on 15 000 euroa (alv 0 %) 
vuokralaisen tarjouksen mukaan. 

Vuodesta 2023 lukien vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindek-
siin (1951:10=100) siten, että perusvuokra (vuokra jaettuna vuoden 
2020 keski-indeksillä) on 759,87 euroa vuodessa sekä sitä vastaava 
perusindeksi on 100. Kunkin vuoden kausivuokra tarkastetaan kerto-
malla perusvuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenteri-
vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mi-
käli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta. 

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista solmia 
1.5.2022–31.10.2031 väliseksi ajaksi saakka. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta myöntää liikuntajohtajalle sopimuksen allekirjoitusoi-
keuden sekä oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen.  

Perustettava yhtiö tulee kustannuksellaan vastaamaan rakentamisesta 
ja ylläpidosta. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä ole-
vaan vuokrasopimusluonnokseen.

Valtiontukiarviointi
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Esitetty vuokrasopimus Helsingin kaupungin ja perustettavan yhtiön vä-
lillä saattaa sisältää vuokratukea. Vuokra-aluetta käytetään pääasialli-
sesti erilaisten viihteellisten kulttuuritapahtumien ja musiikkiesitysten 
järjestämiseen. Tapahtumien ja esitysten yleisö koostuu pääasiallisesti 
pääkaupunkiseudun ja muiden lähialueiden asukkaista. Lisäksi tapah-
tumissa ja esityksissä käytettävä suomen tai ruotsin kieli rajaa potenti-
aalisen yleisön joukkoa. Tapahtumia ei ole tarkoitus markkinoida laa-
jasti Suomen ulkopuolella. Arvioinnissa on katsottu, että toiminta ei vai-
kuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä toiminta on alueellista. 
Toiminta ei todennäköisesti houkuttele käyttäjiä tai vierailijoita muissa 
jäsenvaltioissa järjestettävästä samanlaisesta toiminnasta ja tuen vai-
kutus rajat ylittäviin investointeihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on 
todennäköisesti enintään marginaalinen. (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197). Näin ollen EU:n val-
tiontukisäännökset eivät tule sovellettaviksi tässä tapauksessa.

Toimivalta

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Soutustadion Esitys 310821
2 Valtavirta Oy Content Flow vuokrasopimus anomus
3 Soutustadionin katsomo- ja oheistilojen vuokrasopimusluonnos
4 Vastuunjakotaulukko Soutustadion
5 Soutustadion vuokra-alue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kuva

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 139
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152 ja 153 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 154 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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.
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