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Kokousaika 30.11.2021 16:15 - 20:09

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina varapuheenjohtaja
Ahmed, Mahad (etänä)
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Huff, Shawn (etänä) saapui 17:37, läsnä: 191 - 197 §
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani (etänä)
Hagman, Oona (etänä) varajäsen
Kivinen, Jonne (etänä) varajäsen
Miettinen, Nina (etänä) varajäsen

poistui 17:37, läsnä: 186 - 190 §
Yrjö-Koskinen, Tuula (etänä) varajäsen

saapui 16:27, poissa: 186 - 187 §

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti  (etänä) hallintojohtaja
poistui 18:45, poissa: 195 - 197 §, 
saapui 19:50

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

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Sainio, Oona (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
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asiantuntija
saapui 16:28, poistui 17:16, läsnä 
188 - 189 §

Penttilä, Inari (etänä) kehittämisasiantuntija
asiantuntija
saapui 16:37, poistui 17:34, läsnä: 
189 -190 §

Kairimo, Katri (etänä) aluepäällikkö
asiantuntija
saapui 17:35, poistui 17:57, läsnä: 
191 §

Tappola, Taru julkisen taiteen päällikkö
asiantuntija
saapui 18:07, poistui 19:10, läsnä: 
195 §

Tanninen, Maija taidemuseon johtaja
asiantuntija
saapui 18:25, poistui 19:22, läsnä: 
195 - 196 §

Leskelä, Elina kokoelmapäällikkö
asiantuntija
saapui 18:25, poistui 19:22, läsnä: 
195 - 196 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
186 - 197 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
186 - 187 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
188 - 189 §

Katri Vänttinen kirjastopalvelujen johtaja
190 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
191 - 194 §

Mari Männistö kulttuurijohtaja
195 - 197 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
186 - 197 §
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§ Asia

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

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

188 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta koskien kivituhka- 
ja tekonurmikenttien alueellista jakaantumista sekä tulevia kehitys-
hankkeita

189 Asia/4 Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia

190 Asia/5 Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelustrategia

191 Asia/6 Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen 
Helsingissä

192 Asia/7 Harrastamisen Suomen malli puitejärjestelyn lisätyöt, kulttuurinen, di-
gitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021

193 Asia/8 Kulttuurinen harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022, Harrasta-
misen Suomen malli

194 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Holopaisen toivomusponnesta, että jokaiseen kaupungino-
saan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viet-
tää aikaa

195 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
taiteen prosenttiperiaatteen jatkamista ja prosenttirahakäytäntöjen 
ajantasaistamista valmistelleen työryhmän raportista

196 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle HAM 
Helsingin taidemuseosäätiön sr perustamiseksi

197 Asia/12 Tapahtujat-ryhmän oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön 
päätökseen 6.10.2021, § 11
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§ 186
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 
Eeva Kärkkäinen ja Veronika Honkasalo sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Outi Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Shawn Huffin sijasta Veronika 
Honkasalon.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäse-
net Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff sekä varatarkastajiksi jäsenet Outi 
Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 2 (69)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
30.11.2021

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

§ 187
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

16.11.2021, 70 §
Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfo-
niaorkesterit ry:n syyskokoukseen 23.11.2021

18.11.2021, 71 §
Siivouspalvelut, Taidemuseo HAM

18.11.2021, 72 §
Siivouspalvelut, kulttuurikeskus Caisa

22.11.2021, 73 §
Siivouspalvelut, Töölön kirjasto

22.11.2021, 74 §
Liikunnallinen harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022 / Harrasta-
misen Suomen malli

23.11.2021, 75 §
Digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022/
Harrastamisen Suomen malli

23.11.2021, 76 §
Siivouspalvelut, Kallion kirjasto

25.11.2021, 77 §
Helsingin kaupunginmuseon siivouspalvelut

25.11.2021, 78 §
Luottokortin hankkiminen Verken toiminnanjohtajalle ja limiittirajan ko-
rotus

26.11.2021, 79 §
Virkasuhteen täyttäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurijoh-
taja, työavain KUVA-01-76-21

29.11.2021, 80 §
Liikuntamyllyn siivouspalvelut
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Hallintojohtaja

19.11.2021, 23 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjasto-
palvelukokonaisuuden kirjastoverkon yhteisten palveluiden
Monikielisen kirjaston toimintaan vuodelle 2022

19.11.2021, 24 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus ja kulttuuriministeriöltä kulttuuri-
palvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun Annantalolle 
koskien lastenkulttuurin yleisavustusta vuodelle 2022

23.11.2021, 25 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjasto-
palvelukokonaisuuden aluekirjastopalveluiden Yleisten kirjastojen ym-
päristötyö teräväksi ja näkyväksi -hankkeelle

23.11.2021, 26 §
Erityisavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
kirjastopalvelukokonaisuuden keskustakirjasto Oodin Kirjallisuuden
talo -hankkeelle

24.11.2021, 27 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjasto-
palvelukokonaisuuden Valtakunnallinen kehittämistehtävä -
hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

16.11.2021, 21 §
Salassa pidettävä

25.11.2021, 22 §
Käyttöoikeus Yleisradion Fono-tietokannan tietoihin Kirjastot.fi-
palveluissa

Aluekirjastopalvelujen johtaja

17.11.2021, 9 §
Jätkäsaaren kirjaston tilapäinen sulkeminen ajalla 29.11.2021 - 
2.1.2022

23.11.2021, 10 §
Siivouspalvelut, Kontulan kirjasto

Kulttuuripalvelukokonaisuus
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Kulttuurijohtaja

23.11.2021, 10 §
Päätös erillismäärärahan käyttämisestä

26.11.2021, 11 §
Hakasalmen huvilan siivouspalvelut

26.11.2021, 12 §
Annantalon siivouspalvelut

Taidemuseon johtaja

18.11.2021, 48 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kottby Grundskola, Käpylä, sisäti-
lojen teos, luonnospäätös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

15.11.2021, 41 §
Toimivallan siirtäminen tiettyjen yhteistyösopimusten allekirjoittamisoi-
keuden osalta

Liikuntapaikkapäällikkö

15.11.2021, 47 §
Töölön kisahallin näyteikkunatila nro 7 vuokraus Kristallirouva

Ulkoilupalvelupäällikkö

15.11.2021, 70 §
Liikennöintiyhteistyön irtisanominen

19.11.2021, 71 §
Maa-alueen vuokraus Meri-Rastilan venesatamasta Vuosillan Veneilijät 
ry:lle

19.11.2021, 72 §
Paloheinän ulkoilumajan ylläpitoa ja kahviotoimintaa koskevan sopi-
muksen jatkaminen Kiska Co Oy:n kanssa

26.11.2021, 73 §
Laajasalon ja Hevossaaren välisen tien penkereen vuokraus Truthol-
man Kävijät ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja
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23.11.2021, 27 §
Siivouspalvelut, Tiivistämö

25.11.2021, 28 §
Siivouspalvelut, Kontulan nuorisotalo

25.11.2021 29 §
Siivouspalvelut, Vesalan nuorisotalo

Kumppanuuspäällikkö

23.11.2021, 27 §
Nuorisotoiminnan enintään 3 000 euron koronalisäavustukset 2021-
2022

24.11.2021, 28 §
Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n projektiavustus-
hakemus vuodelle 2021

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

18.11.2021, 3 §
Käyttöoikeudesta sopiminen Tattarisuon liikennekoulutusalueen pysä-
köintialueella, Ajovarma Oy

18.11.2021, 4 §
Kokkikerhon järjestäminen lapsille ja nuorille Suutarilan ja Siltamäen 
alueella

Liikuntajaosto

18.11.2021, § 26
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

18.11.2021, § 27
Liikunnan korona-avustukset 2021

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-ajan-
toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/

  

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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§ 188
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta koskien kivituh-
ka- ja tekonurmikenttien alueellista jakaantumista sekä tulevia kehi-
tyshankkeita

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Nina Miettisen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Chydenius Jussi, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkuman ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja. 

Tekonurmia rakentamalla parannetaan ennen kaikkea palloilun, mutta 
samalla usein kavennetaan jääurheilun harrastusmahdollisuuksia. Tä-
mä on seurausta siitä, että tekonurmimattoja on viime vuosina asennet-
tu ennen kaikkea jo olemassa oleville kivituhkakentille. Erityisesti jalka-
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palloilun tarkoitukseen asennetut tekonurmimatot ovat herkkiä jäädyt-
tämiselle ja toimenpide lyhentää mattojen käyttöikää merkittävästi. Sa-
mat matot ovat myös haasteellisia jäädyttämisen näkökulmasta. Erityi-
sesti kumirouhepohjaiset alustat toimivat kylmän eristeenä, mikä hei-
kentää jäädytystehoa ja vaatii tämän takia runsasta energian käyttöä. 
Tämä taas kasvattaa liikuntapuistojen käyttökustannuksia sekä tuottaa 
merkittäviä ilmastopäästöjä. Näin ollen jalkapallotekonurmet tulisi jat-
kossa jättää mahdollisimman pitkälti jäädyttämättä talvisin, mikä on leu-
tojen talvien yleistyessä myös jalkapalloseurojen kasvava toive. Jää-
kentät taas tulisi kumirouhetekonurmikenttien sijaan tehdä tekojäära-
doille sekä kivituhka- ja hiekkatekonurmikentille.

Edellä mainitusta näkökulmasta olisi täten tärkeää arvioida eri liikunta-
muotojen harrastusolosuhdetilannetta ja kenttien käyttöä aina kokonai-
suutena. Kumirouhepohjaisen tekonurmimaton asentaminen kesäisin 
vähällä käytöllä olevalle kivituhkakentälle on hyväksi jalkapalloilun har-
rastamiselle, mutta heikentää puolestaan jääurheilun asemaa ja kaven-
taa kaupungin jääkenttäverkoston tilannetta.

Helsingissä on tällä hetkellä yli 70 erikokoista ja -laatuista tekonurmia-
luetta. Helsingin kaupunki hallinnoi näistä suurinta osaa ja kaupungin 
sisällä merkittävimmästä osasta vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan liikuntapalvelukokonaisuus. Merkittävässä roolissa ovat myös urhei-
luseurojen ylläpitämät tekonurmikentät, joita useat seurat myös mie-
luusti rakentaisivat lisää. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen 
mukaan kaupungissa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole merkittävää pai-
netta rakentaa uusia tekonurmialueita tai –kenttiä. Uusien tekonurmi-
kenttien rakentamisen sijaan tulisi ennemmin pohti keinoja tämän het-
kisten alueiden ja kenttien käytön tehostamiseksi esimerkiksi viikonlop-
puisin ja vapaakäyttövuorojen osalta.

Oman näkemyksensä tueksi liikuntapalvelukokonaisuus on aloittanut 
keväällä 2021 tekonurmialueiden ja jääkenttien verkostotarkastelutyön. 
Projektin tarkoituksena on selvittää kaupunkilaisten tarpeet ja halut jää-
kentillä sekä tekonurmialueilla harrastamiselle. Työn konkreettisena ta-
voitteena on luoda käsitys siitä, että kuinka monta kivituhkakenttää 
kaupungin tulisi säästää jääurheilumahdollisuuksien turvaamiseksi 
myös tulevaisuudessa. Samalla selvitystyön pohjalta voidaan vetää 
johtopäätökset siitä, kuinka monta kivituhkakenttää voidaan vuokrata 
esimerkiksi jalkapalloseuroille kumirouhepohjaisten tekonurmikenttien 
rakentamista varten.

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
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tä. Vuosina 2019─2020 kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita pa-
rannettiin erillismäärärahalla ja valmistelussa on pitkäjänteisempi 
suunnitelma pihojen kunnon ja ylläpidon parantamiseksi. Tätä edesaut-
taisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja 
koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tä-
mä on välttämätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen 
hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajo-
jen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokun-
tien yhteinen tavoite.

Tämä lausunto noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiem-
pia kannanottoja:

16.2.2021, § 10 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi  lausunnon val-
tuutettu Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta tekonurmikenttien ra-
kentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Lausunnossa todet-
tiin, että tekonurmialueiden ja -kenttien rakentaminen on lähtökohtai-
sesti kannatettava asia. 

Uusien tekonurmikenttien rakentamisen rinnalla tulisi kuitenkin pohti 
keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi. Toiseksi vanhojen teko-
nurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole lähtökohtaisesti kanna-
tettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin seitsemästä kymme-
neen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta johtuen uusia, eikä siir-
tää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi mattojen siirtämises-
sä merkittävänä käytännön riskinä on niiden repeäminen ja tätä kautta 
muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Huomionarvoista on myös se, että liikuntapalvelukokonaisuuden vastuu 
rajoittuu pitkälti isojen tekonurmikenttien ylläpitämiseen, kun taas pie-
nempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
mialat.

6.10.2020, § 166  kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi lausunnon 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonurmi-
kenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille. Lausunnos-
sa todettiin, että tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille haki-
joille, sillä vuoroja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Ulko-
tekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalkapallo-
hallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, joille 
osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vastaa-
vanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä kentis-
tä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen löy-
täminen onnistuu vaivattomasti.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa aikalautakunnalta lau-
suntoa 31.12.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi 
Chydeniuksen toivomusponteen tekonurmikenttien saamisesta kau-
punkilaisten vapaaseen käyttöön. Toivomusponsi kokonaisuudessaan 
on liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta. 

Toivomusponteen lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiym-
päristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Chydenius Jussi, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 189
Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia

HEL 2021-012970 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre ja 
kehittämisasiantuntija Inari Penttilä. Asiantuntijat poistuivat kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Nina Miettisen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunta_Palvelustrategia_liite_30.11.2021 lautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy liikuntapalvelukokonaisuu-
den palvelustrategian liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Palvelustrategiatyön lähtökohdat

Helsingissä on laaja ja monipuolinen kulttuurin ja vapaa-ajan mahdolli-
suuksien tarjonta. Kuntalaisille, matkailijoille, yrityksille ja muille yhtei-
söille palveluja tuottavat esimerkiksi Helsingin kaupunki, yleishyödylli-
set yhteisöt, yritykset, korkeakoulut sekä Suomen valtio. Nämä kaikki 
muodostavat yhdessä helsinkiläisten kokemuksen kaupungissa olevis-
ta vapaa-ajan mahdollisuuksista.
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Kuntalain (410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia 
ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunta on vas-
tuussa palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja 
laadun määrittämisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta se-
kä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

Kunnan velvoitteista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueilla 
säädetään kuntalakia tarkemmin muun muassa laissa yleisistä kirjas-
toista (492/2016), laissa kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), mu-
seolaissa (314/2019), teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992), laissa tai-
teen perusopetuksesta (633/1998), liikuntalaissa (390/2015). Kulttuurin 
ja vapaa-ajan palveluille ei kuitenkaan ole olemassa selkeää, esimer-
kiksi lainsäädäntöön pohjautuvaa, kuntalaiskohtaista mitoitusperustet-
ta.

Nykyinen kaupungin ja muiden palvelutuottajien työnjako on sekä syn-
tynyt historian tuloksena, että muuttuu jatkuvasti tarpeiden ja kysynnän 
perusteella. Palvelustrategiatyö käynnistettiin, jotta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan rooli palvelutuotannossa on sekä kaupungille itselleen 
että kumppaneille ja muille toimijoille selkeämpi. Palvelustrategiatyö on 
rajattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueelle eli kirjasto-, 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin. Palvelustrategia auttaa kau-
punkia suuntaamaan voimavarojaan ja kehittämään henkilöstönsä 
osaamista sekä auttaa muita toimijoita suunnittelemaan toimintaansa. 

Palvelustrategian suhde muihin päätöksiin

Kussakin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudessa to-
teutettavien palvelujen tavoitteet määritellään eduskunnan päättämäs-
sä lainsäädännössä, kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa 
sekä kaupunginvaltuuston päättämässä hallintosäännössä. Palveluko-
konaisuuksien tarkemmat tehtävät määritellään toimialajohtajan päät-
tämässä toimintasäännössä. 

Palvelujen määrä ja käytössä olevat voimavarat määritellään vuosittain 
toiminnan ja talouden suunnittelussa eli kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä talousarviossa ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksy-
mässä tulosbudjetissa.

Palvelustrategialla otetaan ensisijaisesti kantaa siihen, miten kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala osallistuu tai ei osallistu palvelutuotantoon. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on toimivalta ohjata kaupungin itse te-
kemiä palvelutuotantoja, palveluostoja, yhteistyöhankkeita ja avustus-
toimintaa. Palvelustrategiassa tehdään myös rajauksia, joilla suljetaan 
tietty toiminta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan oman toiminnan ulko-
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puolelle. Kaupungilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa päättää muiden to-
teuttamasta toiminnasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osallistuminen palvelutuotantoon

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluntuotannon periaatteet on määritelty 
osana Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet 
päätöstä (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020, § 3). Toimiala 
voi tuottaa palveluita neljän eri palveluntuotantovaihtoehdon avulla, jo-
ko omalla tuotannolla, ostopalveluina, yhteistyönä tai avustustoiminnan 
avulla. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden tuotantotapoja ohjaavat 
seuraavat periaatteet ja käytännöt. 

Toimiala tuottaa oman tuotannon avulla palvelut, jotka on yksiselittei-
sesti annettu lainsäädännön tai muun ohjausvallan mukaisesti kaupun-
gin itse tuotettavaksi. Muissa tapauksissa toimiala arvioi aina tapaus-
kohtaisesti oman tuotannon osalta palveluntarpeen ja roolinsa toimija-
kentällä. Toimialan omassa tuotannossa toimialan henkilöstö tuottaa 
palvelun. 

Ostopalveluina tuotettavien palveluiden osalta kaupunki valitsee mää-
rittelemäänsä tarpeeseen palvelun toteuttajan esimerkiksi kilpailutuk-
sen avulla. Kaupunki ostaa palvelun ja kattaa sopimuksen mukaisen 
palvelun kustannukset. Palvelun tuottajalla on vastuu palvelun laadusta 
ja toteuttamisesta.

Yhteistyössä toteuttavien palveluiden osalta toiminnan tavoitteet ja teh-
tävät määritellään yhteistyösopimuksessa. Kustannukset katetaan yh-
teisesti. Rahallinen yhteistyö perustuu vastikkeisiin. Yhteistyöprojektit 
ovat määrämittaisia ja niillä on selkeä omistajuus- ja ohjausrakenne 
toimialan sisällä. Yhteistyöprojektit arvioidaan säännöllisesti. 

Avustustoiminnan osalta kaupunki määrittelee yleiset ehdot avustami-
selle lainsäädännön mukaisesti. Toimija määrittelee toiminnan omista 
lähtökohdistaan ja hakee sille avustusta kaupungilta. Avustus ei kata 
kaikkia toiminnan kustannuksia. Avustamiseen ei liity vastikkeita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialasta itsenäisesti tuotettavien palveluiden 
osalta toimijat määrittelevät toiminnan omista lähtökohdistaan ja kau-
punki ei tue toimintaa taloudellisesti. Kaupungin rooli on mahdollistaa 
itsenäisten toimijoiden palveluita ja toimintaa, esimerkiksi kaavoituksel-
la, suunnitteluvarauksin, lupien ja neuvonnan avulla. Edellytyksenä on 
toiminnan laillisuus ja yleisten normien ja säädösten noudattaminen.

Valmistelu
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 14.1.2020 kokouksessaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet. Palvelust-
rategiatyö vastaa palveluverkon suunnitteluperiaatteiden toimenpide-
suositukseen, jossa kehotettiin linjaamaan kaupungin roolia palvelun-
tuottajana (Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaat-
teet, toimenpidesuositukset, liite 3). 

Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2019 osana Helsingin kaupungin ta-
lousarviota vuodelle 2020 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitovaksi 
tavoitteeksi palvelustrategiatyön, jossa palvelukokonaisuuksittain kuva-
taan, ketkä muut tuottavat oman sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä 
on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävä palvelutuottajana. Työ vii-
västyi koronapandemian vuoksi ja palvelustrategia asetettiin 17.2.2021 
kaupunginvaltuuston päätöksellä sitovaksi tavoitteeksi myös vuodelle 
2021.

Palvelustrategiatyön valmisteluun on osallistettu kumppanikenttää 
haastatteluiden sekä kumppanikyselyn avulla. Kumppaneiden näke-
mykset ovat ohjanneet työn valmistelua. Työn omistaja on toimialajoh-
taja, ja palvelukokonaisuuksien päälliköt vastaavat omien palvelukoko-
naisuuksiensa palvelustrategioista. Työtä on ohjannut palvelukokonai-
suuksien johdosta muodostunut ohjausryhmä ja valmistelua on tukenut 
projektipäällikkö ja projektiryhmä. Liikunnan, kulttuurin ja nuorisopalve-
lukokonaisuuden kumppanuusyksiköt ovat valmistelleet projektityönte-
kijän tuella toimialayhteiset avustamisen periaatteet. Työtä on esitelty 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 19.1.2021 lautakunnan kokouk-
sessa ja iltakoulussa 4.5.2020.  

Palvelustrategia on täsmentänyt liikuntapalvelukokonaisuuden ydinteh-
täviä. Palvelustrategiaa on liikuntapalvelukokonaisuudessa työstänyt 
palvelukokonaisuuden johtaja, palveluiden ja liikkumisohjelman päälli-
köt sekä palvelustrategian projektiryhmän asiantuntijoista muodostunut 
työryhmä. Liikuntapalveluiden esihenkilöt ovat osallistuneet palvelustra-
tegian valmisteluun ja aineiston keruuseen. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden rooli Helsingin liikkumisen, liikunnan ja urheilun pal-
veluissa

Liikuntapalvelukokonaisuudessa on palvelustrategian avulla täsmen-
netty työn ydintehtävät sekä määritelty liikuntapalvelukokonaisuuden 
rooli ja työnjaot palveluiden tuottamisen tapojen osalta.  

Ensimmäinen liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtävistä on edistää 
arki- ja hyötyliikkumista helsinkiläisten elämäntapana lisäämällä ym-
märrystä arki- ja hyötyliikkumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista. 
Tehtävässä keskeistä on tiivis yhteistyö kaupunkitasolla sekä ulkoisten 
sidosryhmien että tutkimuslaitosten kanssa. Asiantuntemuksellaan lii-
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kuntapalvelut edesauttaa kaupunki- ja arkiympäristöjen kehittymistä 
liikkumista suosivaksi. Tämä tehtävä on tullut liikkumisohjelman myötä 
uutena kokonaisuutena toimialan palveluihin. 

Toinen ydintehtävistä on omaehtoisen liikunnan lisääminen Helsingis-
sä. Ulkoilureittien, ulkoilualueiden ja lähiluonnon sekä merellisten pal-
veluiden houkuttelevuutta ja saavutettavuutta kehitetään kestävällä ta-
valla. Helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikunnan 
pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävä edellyttää tiivistä yh-
teistyötä etenkin kaupunkiympäristön toimialan kanssa.     

Kolmas liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtävä on organisoidun lii-
kunnan ja urheilun suosion kasvattaminen parantamalla harrasteliikun-
nan sekä kilpa- ja huippu-urheilun toteuttamismahdollisuuksia Helsin-
gissä. Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ja kehittää liikunnan olosuh-
teita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Liikuntapalvelukokonai-
suus kohdentaa liikuntapalveluita kaupunkilaisille saavutettavasti ja 
houkuttelevasti. Liikunnan kansalaistoimintaa tuetaan olosuhteiden yl-
läpitämisen lisäksi avustuksilla.  

Liikunnan olosuhteet ovat keskeinen tehtävä kaupungin liikuntapalve-
luille. Liikunnan olosuhteiden yllä- ja kunnossapitäminen sekä kehittä-
minen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä seurojen ja yk-
sityisten toimijoiden kanssa on avainkysymys kaikkien kolmen ydinteh-
tävän onnistumisen kannalta.  

Liikuntapalvelukokonaisuuden työnjaon kehittämiskohteet ja selvittämishankkeet

Liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun 
edistäjänä vaatii lähtökohtaisesti tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä toimija-
verkoston ja kumppaneiden kanssa. Tiivistyvä ja kasvava kaupunki se-
kä uudet liikuntamuodot ja -lajit tuovat esille eri-ikäisten liikunnan ja ur-
heilun harrastamisen tarpeita ja vaatimuksia liikuntapaikkarakentami-
selle. 

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistyössä toteutettava lähilii-
kuntaohjelma linjaa olosuhdeverkoston kehittämistä. Kaupungin tulee 
myös huolehtia, että lähiluontoalueet ja ulkoilureitit säilyvät tiivistyvässä 
kaupungissa kaupunkilaisten käytössä.

Yhteistyö seurojen ja järjestöjen kanssa on vakiintunutta ja seurat ovat 
muodostaneet Seuraparlamentin, joka kokoaa seurojen näkemyksiä 
yhteen ja toimii liikuntapalveluiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Arki-
liikkumisen yhteistyökenttä on vasta muotoutumassa. Myös sote-
uudistus voi tuoda liikuntapalveluille uudenlaisia tehtäviä ja yhteistyö-
kumppaneita. 
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Liikuntapalvelukokonaisuudessa joudutaan priorisoimaan liikuntaolo-
suhteiden ylläpitoa ja kehittämistä sekä tukea liikuntaseuroille vallitse-
vien määrärahojen puitteissa. Kasvavan ja moninaistuvan kaupungin 
tarpeet tulee jatkossa huomioida myös liikuntapalvelukokonaisuudelle 
suunnatuissa määrärahoissa. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian liitteessä on kuvattu 
työnjaon kannalta keskeiset kehittämiskohteet ja selvittämishankkeet 
seuraaville vuosille.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunta_Palvelustrategia_liite_30.11.2021 lautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelustrategia

HEL 2021-012974 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kirjastopalvelukokonaisuu-
den palvelustrategian liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kehittämisasiantuntija Inari Penttilä. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteen 1 toiseksi viimeinen 
kappale muutetaan muotoon:

"Kirjasto vahvistaa rooliaan alustana muiden organisaatioiden ja kol-
mannen sektorin yhteisöjen tarjoamille palveluille. Näitä ovat esimer-
kiksi erilaiset taiteen ja kulttuurin palvelut, digineuvonnan palvelut ja 
hakeutuvat sosiaalipalvelut."

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen.

Vastaehdotus:
Tuula Yrjö-Koskinen: Vastaehdotus
Lisätään seuraava kohta liitteeseen:

Työnjakojen kuvaus
A. Kirjasto toteuttaa omana palvelutuotantona
3s kappale 

"Kirjastot toimivat kaupunginosien tärkeinä kohtaamispaikkoina ja olo-
huoneina kaikenikäisille ihmisille."

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Tuula Yrjö-Koskisen vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelustrategia, kuvalk päätöksen mu-
kaisesti 30.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy kirjastopalvelukokonaisuu-
den palvelustrategian liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Palvelustrategiatyön lähtökohdat

Helsingissä on laaja ja monipuolinen kulttuurin ja vapaa-ajan mahdolli-
suuksien tarjonta. Kuntalaisille, matkailijoille, yrityksille ja muille yhtei-
söille palveluja tuottavat esimerkiksi Helsingin kaupunki, yleishyödylli-
set yhteisöt, yritykset, korkeakoulut sekä Suomen valtio. Nämä kaikki 
muodostavat yhdessä helsinkiläisten kokemuksen kaupungissa olevis-
ta vapaa-ajan mahdollisuuksista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia 
ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunta on vas-
tuussa palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja 
laadun määrittämisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta se-
kä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

Kunnan velvoitteista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueilla 
säädetään kuntalakia tarkemmin muun muassa laissa yleisistä kirjas-
toista (492/2016), laissa kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), mu-
seolaissa (314/2019), teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992), laissa tai-
teen perusopetuksesta (633/1998), liikuntalaissa (390/2015). Kulttuurin 
ja vapaa-ajan palveluille ei kuitenkaan ole olemassa selkeää, esimer-
kiksi lainsäädäntöön pohjautuvaa, kuntalaiskohtaista mitoitusperustet-
ta.

Nykyinen kaupungin ja muiden palvelutuottajien työnjako on sekä syn-
tynyt historian tuloksena, että muuttuu jatkuvasti tarpeiden ja kysynnän 
perusteella. Palvelustrategiatyö käynnistettiin, jotta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan rooli palvelutuotannossa on sekä kaupungille itselleen 
että kumppaneille ja muille toimijoille selkeämpi. Palvelustrategiatyö on 
rajattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueelle eli kirjasto-, 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin. Palvelustrategia auttaa kau-
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punkia suuntaamaan voimavarojaan ja kehittämään henkilöstönsä 
osaamista sekä auttaa muita toimijoita suunnittelemaan toimintaansa. 

Palvelustrategian suhde muihin päätöksiin

Kussakin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudessa to-
teutettavien palvelujen tavoitteet määritellään eduskunnan päättämäs-
sä lainsäädännössä, kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa 
sekä kaupunginvaltuuston päättämässä hallintosäännössä. Palveluko-
konaisuuksien tarkemmat tehtävät määritellään toimialajohtajan päät-
tämässä toimintasäännössä. 

Palvelujen määrä ja käytössä olevat voimavarat määritellään vuosittain 
toiminnan ja talouden suunnittelussa eli kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä talousarviossa ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksy-
mässä tulosbudjetissa.

Palvelustrategialla otetaan ensisijaisesti kantaa siihen, miten kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala osallistuu tai ei osallistu palvelutuotantoon. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on toimivalta ohjata kaupungin itse te-
kemiä palvelutuotantoja, palveluostoja, yhteistyöhankkeita ja avustus-
toimintaa. Palvelustrategiassa tehdään myös rajauksia, joilla suljetaan 
tietty toiminta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan oman toiminnan ulko-
puolelle. Kaupungilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa päättää muiden to-
teuttamasta toiminnasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osallistuminen palvelutuotantoon

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluntuotannon periaatteet on määritelty 
osana Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet 
päätöstä (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020, § 3). Toimiala 
voi tuottaa palveluita neljän eri palveluntuotantovaihtoehdon avulla, jo-
ko omalla tuotannolla, ostopalveluina, yhteistyönä tai avustustoiminnan 
avulla. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden tuotantotapoja ohjaavat 
seuraavat periaatteet ja käytännöt. 

Toimiala tuottaa oman tuotannon avulla palvelut, jotka on yksiselittei-
sesti annettu lainsäädännön tai muun ohjausvallan mukaisesti kaupun-
gin itse tuotettavaksi. Muissa tapauksissa toimiala arvioi aina tapaus-
kohtaisesti oman tuotannon osalta palveluntarpeen ja roolinsa toimija-
kentällä. Toimialan omassa tuotannossa toimialan henkilöstö tuottaa 
palvelun. 

Ostopalveluina tuotettavien palveluiden osalta kaupunki valitsee mää-
rittelemäänsä tarpeeseen palvelun toteuttajan esimerkiksi kilpailutuk-
sen avulla. Kaupunki ostaa palvelun ja kattaa sopimuksen mukaisen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 20 (69)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
30.11.2021

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

palvelun kustannukset. Palvelun tuottajalla on vastuu palvelun laadusta 
ja toteuttamisesta.

Yhteistyössä toteuttavien palveluiden osalta toiminnan tavoitteet ja teh-
tävät määritellään yhteistyösopimuksessa. Kustannukset katetaan yh-
teisesti. Rahallinen yhteistyö perustuu vastikkeisiin. Yhteistyöprojektit 
ovat määrämittaisia ja niillä on selkeä omistajuus- ja ohjausrakenne 
toimialan sisällä. Yhteistyöprojektit arvioidaan säännöllisesti. 

Avustustoiminnan osalta kaupunki määrittelee yleiset ehdot avustami-
selle lainsäädännön mukaisesti. Toimija määrittelee toiminnan omista 
lähtökohdistaan ja hakee sille avustusta kaupungilta. Avustus ei kata 
kaikkia toiminnan kustannuksia. Avustamiseen ei liity vastikkeita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialasta itsenäisesti tuotettavien palveluiden 
osalta toimijat määrittelevät toiminnan omista lähtökohdistaan ja kau-
punki ei tue toimintaa taloudellisesti. Kaupungin rooli on mahdollistaa 
itsenäisten toimijoiden palveluita ja toimintaa, esimerkiksi kaavoituksel-
la, suunnitteluvarauksin, lupien ja neuvonnan avulla. Edellytyksenä on 
toiminnan laillisuus ja yleisten normien ja säädösten noudattaminen.

Valmistelu

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 14.1.2020 kokouksessaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet. Palvelust-
rategiatyö vastaa palveluverkon suunnitteluperiaatteiden toimenpide-
suositukseen, jossa kehotettiin linjaamaan kaupungin roolia palvelun-
tuottajana (Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaat-
teet, toimenpidesuositukset, liite 3). 

Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2019 osana Helsingin kaupungin ta-
lousarviota vuodelle 2020 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sitovaksi 
tavoitteeksi palvelustrategiatyön, jossa palvelukokonaisuuksittain kuva-
taan, ketkä muut tuottavat oman sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä 
on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävä palvelutuottajana. Työ vii-
västyi koronapandemian vuoksi ja palvelustrategia asetettiin 17.2.2021 
kaupunginvaltuuston päätöksellä sitovaksi tavoitteeksi myös vuodelle 
2021.

Palvelustrategiatyön valmisteluun on osallistettu kumppanikenttää 
haastatteluiden sekä kumppanikyselyn avulla. Kumppaneiden näke-
mykset ovat ohjanneet työn valmistelua. Työn omistaja on toimialajoh-
taja, ja palvelukokonaisuuksien päälliköt vastaavat omien palvelukoko-
naisuuksiensa palvelustrategioista. Työtä on ohjannut palvelukokonai-
suuksien johdosta muodostunut ohjausryhmä ja valmistelua on tukenut 
projektipäällikkö ja projektiryhmä. Liikunnan, kulttuurin ja nuorisopalve-
lukokonaisuuden kumppanuusyksiköt ovat valmistelleet projektityönte-
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kijän tuella toimialayhteiset avustamisen periaatteet. Työtä on esitelty 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 19.1.2021 lautakunnan kokouk-
sessa ja iltakoulussa 4.5.2020.  

Kirjastopalvelukokonaisuudessa palvelustrategia valmisteltiin työryh-
mätyönä, jota henkilöstö kommentoi eri foorumeilla. Työskentelyyn liit-
tyi myös työpajoja ja selvityksiä kirja- ja kustannusalan toimijoiden 
kanssa sekä verkkokeskustelu kirjastojen tiloja käyttävien kumppanior-
ganisaatioiden edustajien kanssa.  

Kirjastopalvelukokonaisuuden rooli Helsingin seudun kirjastopalveluissa

Kirjaston ydintehtävät on määritelty yleisistä kirjastoista annetussa lais-
sa (1492/2016). Lain tavoitteina on edistää väestön yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä tiedon saatavuutta ja 
käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia 
elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansa-
laisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kirjastopalveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä asukkaiden, mui-
den kirjastojen, kolmannen sektorin, tekijänoikeusjärjestöjen ja yksityis-
ten toimijoiden kanssa. 

Kirjaston laaja palveluverkko, pitkät aukioloajat sekä asiantunteva hen-
kilöstö tekevät palveluista hyvin saavutettavat eri väestöryhmille ja 
kumppaneille.

Kirjastopalvelukokonaisuuden työnjaon kehittämiskohteet ja selvittämishankkeet

Kansallisen lukutaitostrategian ja Helsingin kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisesti kirjasto kasvattaa rooliaan lukemaan innostamisessa 
ja lukutaidon vahvistamisessa. 

Kirjastopalvelujen alueellista saatavuutta ja kirjaston digitaalista palve-
lukyvykkyyttä kehitetään kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. 

Alkaneella kaupunkistrategiakaudella kirjasto selvittää seudullisen yh-
teistyön tiivistämismahdollisuuksia Helmet-kuntien kanssa kirjaston di-
gitaalisen perustan ja prosessien kehittämisessä.

Helsingin kaupunginkirjasto vastaa Suomen kuntien yhteisen e-
kirjaston rakentamishankkeesta, jossa haetaan uusia toimintamalleja ja 
teknologiaratkaisuja digitaalisten aineistojen yhdenvertaisen saatavuu-
den parantamiseen koko Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittaman hankkeen osapuolina ovat kirjastot, kunnat sekä kirjallisuus- 
ja kustannusalan ekosysteemi. 
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Erilaisissa jakamistalouden palveluissa kirjaston rooli muovautuu kokei-
lujen kautta.

Kirjasto vahvistaa rooliaan alustana muiden tarjoamille palveluille. Näi-
tä ovat esimerkiksi erilaiset taiteen ja kulttuurin palvelut, digineuvonnan 
palvelut ja hakeutuvat sosiaalipalvelut.

Kirjaston roolia digitalisoituneen yhteiskunnan palveluneuvonnassa tu-
lee selkeyttää siten, että digitaalisten palvelujen tuottajat voivat itse ot-
taa digipalvelulain mukaisen vastuun omien palvelujensa syvällisestä 
neuvonnasta.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjasto_Palvelustrategia_liite_30.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 191
Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistämi-
nen Helsingissä

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esityslistasta poiketen asioiden 6–9 esittelijänä toimi vs. nuorisoasiain-
johtaja Katri Kairimon sijaan nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka tämän 
virkamatkan peruunnuttua koronatilanteen takia.

Asian aikana kuultavana oli aluepäällikkö Katri Kairimo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 040 358 0815

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet 
arviointi ja johtaminen Helsingissä 2021-2025

2 Lapsille ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintatapoja
3 Nuorisoneuvoston lausunto
4 Osallistumisen ja vaikuttamisen tasot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää osaltaan kaupunginhallituk-
selle, että kaupunginhallitus hyväksyisi lasten ja nuorten vaikuttamisjär-
jestelmän ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisra-
kenteen liitteenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.
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Esittelijän perustelut

Esitys koskee lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisia tavoitteita, mittareita ja johtamisrakennet-
ta strategiakaudelle 2021–2025 (Liite 1). 

Asia käsitellään saman sisältöisenä kaikkien toimialojen lautakunnissa, 
jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee siitä päätöksen. Nuorisoneuvos-
ton asettamisesta vuosille 2022–2023 kaupunginhallitus päättää erik-
seen.

Taustaa

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jonka käyttöö-
notosta kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011. Tämän jälkeen Ruudin 
toiminta on monipuolistunut, laajentunut ja vakiinnuttanut paikkansa 
kaupunkiorganisaation toiminnassa. Joulukuussa 2017 kaupunginhalli-
tus asetti Helsingin nuorten uudistuneen vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
strategiakaudelle 2017–2021. Asettamispäätöksen mukaisesti Ruudin 
koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 
Ruudin toimintamuotoja ovat olleet omaehtoisen toiminnan tukeminen, 
edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen 
sekä erilaiset tapahtumat. Helsingissä käytössä olevia, erityisesti lapsil-
le ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintamuotoja on 
kuvattu liitteessä 2.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakauden 2017–2021

Vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017–2021 on tehty 
laaja arviointi, joka on toiminut kehittämistyön pohjana. Arvioinnissa ke-
rättiin tietoa lapsilta ja nuorilta, opettajilta ja rehtoreilta, nuoriso- ja osal-
lisuusohjaajilta, nuorisotyön toiminnanjohtajilta, tutkijoilta, Ruudin oh-
jausryhmältä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiantuntijoilta sekä toimialajohtajalta. 

Arvioinnin keskeisiä suosituksia tulevalle toimikaudelle olivat siirtymi-
nen toimintolähtöisestä johtamisesta tavoitelähtöiseen johtamiseen. 
Sen sijaan, että keskitytään olemassa olevien vaikuttamisen kanavien 
vahvistamiseen, kaupungissa tulee selkeämmin määritellä yhteinen 
suunta ja tavoitteet lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle. Ar-
vioinnissa todettiin, että Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä on tarjonnut mo-
nipuolisia vaikuttamisen paikkoja ja kanavia nuorille. Ruuti-brändi ei 
kuitenkaan vahvista lasten ja nuorten ymmärrystä osallisuuden ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksista eikä auta kaupungin työntekijöitä osalli-
suuden ja vaikuttamisen ymmärtämisessä. Tästä syystä erillisestä Ruu-
ti-brändistä tulisi luopua.
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Arvioinnissa nostettiin myös esiin, että nuorten tilanteesta, tarpeista ja 
toiveista kerättyä tietoa tulisi hyödyntää monipuolisemmin yli toimialara-
jojen. Lisäksi nuorten osallisuuden kokemusta tulisi mitata systemaatti-
semmin. Yhtenä suosituksena korostettiin nuorten kuulemisen vahvis-
tamista lisäämällä dialogia ja deliberatiivista (puntaroivaa) demokratiaa 
ratkaisukeskeisen toiminnan rinnalle. Osallistumisen läpinäkyvyyteen 
tulisi kiinnittää huomiota. Entisestään tulisi kehittää erilaisia tapoja kuul-
la nuoria heille merkityksellisissä asioissa. 

Helsingin kaupunki on sitoutunut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -
kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa kuntia tekemään las-
ten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja 
kunnan hallinnossa. Työ lapsiystävällisemmän kunnan rakentamisessa 
tukee Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arvioinnissa tehtyjä suosituksia 
kaupunkitasoisesta sitoutumisesta lasten osallisuuden edistämiseen.

Vaikuttamisjärjestelmän uudistuksen valmistelu

Arvioinnin pohjalta on valmisteltu esitys lasten ja nuorten osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisista tavoitteista, arvioinnista ja johtamisesta 
Helsingissä strategiakaudelle 2021–2025 (Liite 1). Valmistelusta ovat 
vastanneet kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala. Esityksen sisältöön ovat vaikuttaneet arvioinnin suosi-
tusten lisäksi eri toimialojen työntekijöille järjestettyjen työpajojen tulok-
set, lapsilta ja nuorilta saatu palaute, toimialojen johtoryhmien kom-
mentit sekä nuorisoneuvoston antama lausunto (Liite 3).  

Nyt määriteltävillä yhteisillä tavoitteilla varmistetaan, että lasten ja nuor-
ten osallisuutta edistetään systemaattisesti ja kaupunkitasoisesti. Osal-
lisuutta ja vaikuttamista tarkastellaan kaupungissa kahdesta suunnas-
ta: lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta sekä 
kaupungin toimintaan vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen näkö-
kulmasta. Helsinki sitoutuu tekemään töitä sen eteen, että jokainen 
lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa.

Helsingissä lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa monin eri ta-
voin. Helsingissä käytössä olevia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnat-
tuja vaikuttamisen kanavia ja toimintamuotoja on koottu liitteeseen 2 
sekä verkkosivustolle: nuorten.helsinki/osallistu-ja-vaikuta. Vaikuttami-
sen kanavien ja toimintatapojen tulee jatkossakin olla monipuolisia ja 
niitä tulee arvioida ja kehittää yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Vai-
kuttamiskanavien kehittämisen lähtökohtana ovat yhteisesti sovitut ta-
voitteet sekä systemaattisesti kerättävä tieto lasten ja nuorten osalli-
suuden kokemuksista.  

Esittelijä
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vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 040 358 0815

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet 
arviointi ja johtaminen Helsingissä 2021-2025

2 Lapsille ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintatapoja
3 Nuorisoneuvoston lausunto
4 Osallistumisen ja vaikuttamisen tasot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.11.2021 § 380
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§ 192
Harrastamisen Suomen malli puitejärjestelyn lisätyöt, kulttuurinen, 
digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021

HEL 2021-005532 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Kulttuurisen, digitaa-
lisen ja muun harrastustoiminnan kausihankinnat syksyn 2021 Harras-
tamisen Suomen malli puitejärjestelyn lisätilauksen.

Sopimusmuutoksen arvioitu arvonlisäveroton arvo on enintään 150 000 
euroa. Sopimuskausi on 1.8.2021–31.12.2021.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

irma.sippola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kuva_lk

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialajohtaja on 18.6.2021, § 44 tehnyt hankintapäätöksen Harras-
tamisen Suomen mallin kulttuurisen, digitaalisen ja muun harrastustoi-
minnan tuottamisesta puitesopimustoimittajien kesken. Puitejärjestelyn 
sopimuskausi on 1.8–31.12.2021. Perusteena sopimusmuutokselle on 
alkuperäisten toimittajien tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja. Nyt teh-
tävä päätös perustuu hankintalain 136 § 2 mom. 2 kohtaan, jonka mu-
kaisesti alkuperäisten sopimuskumppaneiden on tarpeen suorittaa lisä-
töitä tai -palveluja, koska kulttuurista harrastustoimintaa on tarvetta tila-
ta enemmän kuin alun perin oli suunniteltu suuren kysynnän vuoksi.

Sopimusmuutoksen arvioitu arvo on enintään ilman arvonlisäveroa 
150 000 euroa, hankintalain 136 § 3 mom. edellyttämällä tavalla se ei 
ylitä 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta, joka oli ilman arvonlisäve-
roa 300 000 euroa. Näin ollen hankinnan kokonaisarvo on 450 000 eu-
roa ilman arvonlisäveroa.
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Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

irma.sippola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kuva_lk

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.08.2021 
§ 54

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 18.06.2021 
§ 44
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§ 193
Kulttuurinen harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022, Harras-
tamisen Suomen malli

HEL 2021-010623 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita Harrastamisen Suomen 
mallin kulttuurisen harrastustoiminnan puitesopimustoimittajiksi ajalle 
1.1.–15.6.2022 seuraavat toimijat:

Akateemiset Muusikot Oy, Aurinko-musica de Latinoamerica ry, Break 
the Fight Oy, Circus Helsinki association ry, Föreningen för Drama och 
Teater DOT rf, Helsingin 4-H yhdistys ry, Helsingin Akatemia Oy, Hel-
singin Kuvataidekoulu, Helsingin NMKY ry, Helsingin Nuorten Naisten 
Kristillinen Yhdistys ry, Helsingin Tanssiopisto Helsingin Tanssiopiston 
tuki ry, Helsinki Missio ry Resonaari, IhmeFilmi ry, Jamkicks Oy musiik-
kikoulut Demo ja Jamkids, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, 
Koulukinoyhdistys, Kulosaaren taidekoulu Oy, Käpylän musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry, Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Lauttasaaren 
musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Linnanmäen sirkuskoulun kanna-
tusyhdistys ry, Maaria Klemetti, Manual Productions, Meri-Helsingin 
musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr om Stan rf, Nuorten Kuoroliit-
to, Nylands svenska ungdomsförbund, Osk Ursa Minor, Pohjois Hel-
singin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, PopUp ry, Pukinmäen tai-
detalo-yhdistys ry, QJ-DIASPORASSA, School of Gaming Galactic Oy, 
Siltamäen Nuorisoseura ry, Sparvens Siivouspalvelut Oy, StepUp Oy, 
Studio Lasifaasi, Suomen Sarjakuvaseura ry, Taideosuuskunta Apina-
tarha, Taito Etelä-Suomi ry, Tanssix Oy, Teatterikoulu ILMIÖ, Teatte-
riyhdistys Tuike ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy / Pohjois-Helsingin Bän-
dikoulu, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents ry.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Performance Circus ry:n 
tarjouksen hinnaltaan liian korkeana tarjouksena tarjouspyynnön ehto-
jen vastaisena. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti nuorisopalvelukokonaisuu-
den läntisen alueen aluepäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset 
ja lisäksi oikeutti nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen alueen projek-
tipäällikön tilaamaan harrastustoimintaa enintään 350 000 eurolla ilman 
arvonlisäveroa.

Hankintasopimukset sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin al-
lekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuskausi alkaa 1.1.2021.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

irma.sippola(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kuva_lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään 
hyväksyminen, Kuva_lk

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa ajalla 1.1 .2022–15.6.2022 
koko toimialan kattavan Harrastamisen Suomen malli-ohjelman, jonka 
kokonaisbudjetti on 812 500 euroa. Hankkeen koordinoinnista, hallin-
nosta ja taloudesta vastaa nuorisopalvelukokonaisuus (hallintojohtaja 
30.11.2020, 33 §, tiliöinnin tunniste 2930022). 

Helsingin kaupunki on 6.9.2021 perustanut harrastustoimintapalvelujen 
hankintaa varten dynaamisen hankintajärjestelmän Tarjouspalvelu-
hankintapalvelussa. Hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) luok-
kaan: 1) liikunnallinen harrastustoiminta ja 2) kulttuurinen ja 3) digitaa-
linen ja muu harrastustoiminta. Hankintajärjestelmän perustamisvaihe 
on päättynyt ja hankintavaiheeseen siirrytty 6.10.2021.

Hankintamenettely

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, ”hankintalaki”) 49.2 §:n mukaan hankintajärjestelmän si-
säisissä kilpailutuksissa tulee noudattaa rajoitettua menettelyä. Hankin-
tayksikkö on 25.10.2021 julkaissut puitesopimusjärjestelyä koskevan 
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tarjouspyynnön kulttuurisen harrastustoiminnan järjestämisestä. Sisäi-
seen kilpailutukseen ovat voineet jättää tarjouksensa kaikki luokkaan 2 
hyväksytyt tarjoajat. Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 
15.11.2021 klo 12.00. 

Hankinnan kohteena on kulttuurisen harrastustoiminnan järjestäminen 
kaikissa Helsingin kouluissa. Tarjouspyyntö on jaettu 7 osa-alueeseen: 
Kuva- ja mediataide, animaatio ja elokuva, tanssi, teatteri ja sirkus, 
musiikki, kirjallisuus ja lukeminen sekä muu, mikä (esim. muotoilu, ark-
kitehtuuri, kädentaidot). Puitesopimus tehdään kevätlukukaudelle 2022. 
Hankinnan ennakoiduksi arvoksi on arvioitu enintään 350 000 euroa 
(alv 0 %). Hankintamäärät ovat arvioita, eivätkä ne muodosta ostovel-
voitetta. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan 
palveluita hankitaan hankintayksikön tarpeen mukaan.

Määräaikaan 15.11.2021 klo 12.00 mennessä hankintayksikkö vastaa-
notti tarjoukset seuraavilta toimijoilta:

Akateemiset Muusikot Oy, Aurinko-musica de Latinoamerica ry, Break 
the Fight Oy, Circus Helsinki association ry, Föreningen för Drama och 
Teater DOT rf, Helsingin 4-H yhdistys ry, Helsingin Akatemia Oy, Hel-
singin Kuvataidekoulu, Helsingin NMKY ry, Helsingin Nuorten Naisten 
Kristillinen Yhdistys ry, Helsingin Tanssiopisto Helsingin Tanssiopiston 
tuki ry, Helsinki Missio ry Resonaari, IhmeFilmi ry, Jamkicks Oy musiik-
kikoulut Demo ja Jamkids, Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry, 
Koulukinoyhdistys, Kulosaaren taidekoulu Oy, Käpylän musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry, Lasten kulttuurikeskus Musikantit, Lauttasaaren 
musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Linnanmäen sirkuskoulun kanna-
tusyhdistys ry, Maaria Klemetti, Manual Productions, Meri-Helsingin 
musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, Norr om Stan rf, Nuorten Kuoroliit-
to, Nylands svenska ungdomsförbund, Osk Ursa Minor, Performance 
Circus ry,  Pohjois Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, Po-
pUp ry, Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry, QJ-DIASPORASSA, School 
of Gaming Galactic Oy, Siltamäen Nuorisoseura ry, Sparvens Siivous-
palvelut Oy, StepUp Oy, Studio Lasifaasi, Suomen Sarjakuvaseura ry, 
Taideosuuskunta Apinatarha, Taito Etelä-Suomi ry, Tanssix Oy, Teatte-
rikoulu ILMIÖ, Teatteriyhdistys Tuike ry, Viihdepalvelu Esirippu Oy / 
Pohjois-Helsingin Bändikoulu, Virve Maria Magdaleno, Zodiak Presents 
ry.

Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaati-
mukset ja olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoajien soveltuvuutta 
koskevat vaatimukset on esitetty osallistumispyynnössä ja vaatimukset 
on tarkistettu hyväksyttäessä ehdokas DPS-järjestelmään.
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Tarjousten vertailuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edulli-
suutta. Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana 
tarjouksena pidetään tarjousta, joka on hinnaltaan halvin. Laatu on 
huomioitu vähimmäisvaatimuksissa. Vertailun perusteella 46 tarjoajaa 
on valittu puitejärjestelyyn ja tilaukset tehdään tarjousvertailusta muo-
dostuvassa etusijaisuusjärjestyksessä. Yksittäiset hankinnat sopimus-
kautena tehdään pääsääntöisesti etusijajärjestyksessä ensimmäisenä 
olevalta tarjoajalta. Mikäli tarjoaja ei pysty tarjoamaan pyydettyjä ryh-
miä taikka pystyy tarjoamaan vain osan pyydetyistä harrastusryhmistä, 
tehdään hankinta niiden ryhmien osalta, joita tarjoaja ei pysty tarjoa-
maan, seuraavaksi sijoittuneelta jne. Pistevertailun perusteella etusija-
järjestyksessä on seuraava:

Kuva- ja mediataide 

1. Nylands svenska ungdomsförbund (40 €)
2. School of Gaming Galactic Oy (50 €), Studio Lasifaasi (50 €)
3. Kulosaaren taidekoulu Oy  (58 €)
4. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry (60 €)
5. Helsingin 4H-yhdistys ry (62 €)
6. Manual Productions (65 €), Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry (65 €)
7. Siltamäen Nuorisoseura ry (67 €)
8. Break the Fight Oy ( 70 €), Helsingin Kuvataidekoulu (70 €), Taito 
Etelä-Suomi ry (70 €)
9.Suomen Sarjakuvaseura ry (75 €)
10. Norr Om Stan rf (80 € )
11. PopUp ry (95 €)

Animaatio ja elokuva 

1. Nylands svenska ungdomsförbund  (40 €) 
2. Kulosaaren taidekoulu Oy (58 €)
3. Norr Om Stan rf (60 €), Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatu-
syhdistys ry (60 €)
4. Osk Ursa Minor (65,50 €)
5. Siltamäen Nuorisoseura ry (67 €)
6. Break the Fight Oy (70 €), Helsingin Kuvataidekoulu (70 €)
7. Suomen Sarjakuvaseura ry (75 €)
8. Koulukinoyhdistys ry (88 €)
9. PopUp ry (95 €)
10. IhmeFilmi ry (96 €)

Tanssi 

1. Nylands svenska ungdomsförbund (40 €), Tanssix Oy (40 €)
2. Siltamäen Nuorisoseura ry (57 €)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 33 (69)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
30.11.2021

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

3. Break the Fight Oy (60 €), Helsingin NMKY ry (60 €), Helsingin tans-
siopisto Helsingin tanssiopiston tuki ry (60 €), Lasten Kulttuurikeskus 
Musikantit (60 €), Teatteriyhdistys Tuike ry (60 €)
4. Taideosuuskunta Apinatarha (70 €) 
5. Sparvens Siivouspalvelut Oy (75 €)
6. StepUp Oy (80 €), Zodiak Presents ry (80 €)

Teatteri ja sirkus
 
1. Nylands svenska ungdomsförbund (40 €)
2. Siltamäen Nuorisoseura ry (57 €)
3. Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f ( 60 €), Helsingin Akate-
mia Oy (60 €), Lasten Kulttuurikeskus       Musikantit (60 €), Norr Om 
Stan rf (60 €), Teatteri ILMIÖ (60 €), Teatteriyhdistys Tuike ry (60 €)
4. Pukinmäen taidetalo yhdistys ry (65 €)
5. Osk Ursa Minor (65,50 €)
6. Virve Maria Magdaleno (69 €)
7. Sparvens Siivouspalvelut (75 €)
8. Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry (88,50 €)
9. Circus Helsinki association ry (98 €)

Musiikki 

1. Nylands svenska ungdomsförbund (40 €)
2. Aurinko-musica de Latinoamerica ry (50 €)
3. Akateemiset Muusikot Oy ( 55 €), Helsinkimissio ry Resonaari (55 €)
4. Siltamäen Nuorisoseura ry (57 €)
5. Kallion Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry (58 €)
6. Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (58,50 €)
7. Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (59 €)
8. Break the Fight Oy (60 €), Helsingin NMKY ry (60 €), Jamkicks Oy 
Musiikkikoulut Demo ja Jamkids (60 €), Lasten kulttuurikeskus Musi-
kantit (60 €), Norr om Stan rf (60 €)
9. Nuorten Kuoroliitto (62 €)
10. Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys ry (65 €),Virve Ma-
ria Magdaleno (65 €)
11. Viihdepalvelu Esirippu Oy/ Pohjois-Helsingin Bändikoulu (72 €)

Kirjallisuus ja lukeminen

1. Nylands svenska ungdomsförbund (40 €)
2. QJ-DIASPORASSA  (55 €)
3. Norr Om Stan rf (60 €)
4. Maaria Klemetti (65 €), Manual Productions (65 €)
5. Virve Maria Magdaleno (69 €)
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Muu harrastustoiminta 

1. Nylands svenska undomsförbund (40 €)
2. School of Gaming Galactic Oy ( 50 €), Studio Lasifaasi (50 €)
3. Helsingin 4H-yhdistys ry (62 €)
4. Kulosaaren taidekoulu Oy (63 €)
5. Manual Productions (65 €)
6. Siltamäen Nuorisoseura ry (67 €)
7.  Helsingin kuvataidekoulu (70 €), Taito Etelä-Suomi ry (70 €)
8. Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry (75 €)
9. Norr om Stan rf (80 €)

Hankintalain 40.2 §:n 1 kohdan mukaan suorahankintaa voidaan käyt-
tää, mikäli rajoitetussa menettelyssä ole saatu lainkaan soveltuvia tar-
jouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja 
ei olennaisesti muuteta.  Hankintayksikkö päättää tällä perusteella 
hankkia suorahankintaa noudattaen tarpeen mukaan.

Hankintayksikkö viittaa edellä mainittuun ja valitsee tarjoajiksi puiteso-
pimusjärjestelyyn edellä mainitut tarjoajat siten, että hankintojen koko-
naisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 350 000 euroa. 

Hankintayksikkö hylkää Performance Circus ry:n tarjoushinnaltaan liian 
korkeana. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja varaa oikeuden 
hylätä tarjous, mikäli tarjoajan jättämä tarjous on yli 100 euroa ilman 
arvonlisäveroa harrastustunnilta, tarjoajaa ei hyväksytä toimittajaksi. 

Hankintayksikkö toteaa, ettei se noudata sopimusmenettelyssä odotu-
saikaa hankintalain 130 § 3 kohdan nojalla. 

Asiaa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

irma.sippola(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kuva_lk

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään 
hyväksyminen, Kuva_lk
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§ 194
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Holopaisen toivomusponnesta, että jokaiseen kaupungi-
nosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille 
viettää aikaa

HEL 2021-005071 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä sitä, että Helsingin eri 
kaupunginosissa on laajasti tiloja, jotka nuoret kokevat omikseen ja 
jossa heidän on turvallista ja mielekästä viettää aikaa ja tavata toisiaan. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungilla on investoin-
tiraaminsa puitteissa keinoja toteuttaa nuorten avoimia ajanviettotiloja 
niissä tilanteissa, joissa asuinalueille toteutetaan tai on jo olemassa 
kaupungin omaa palvelutoimintaa tai tiloja. Vaikka Helsingissä on laaja 
nuorisotalojen verkosto, kaupunki ei kuitenkaan yksin ja nykyisten käyt-
tömäärärahojen sekä investointiohjelman puitteissa pysty takaamaan 
sitä, että nuorisotila tai muu nuorten avoimen toiminnan tila löytyisi jo-
kaisesta kaupunginosasta. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on riittävästi nuorille suun-
nattuja avoimia ja maksuttomia tiloja. Nuorten määrä myös kasvaa. 
Helsingin tulisikin kartoittaa, onko tällaisia tiloja riittävästi ja tarvittaessa 
lisätä niitä vastaamaan nuorten määrän kasvua.

Uusien asuinalueiden investoinnit painottuvat koulujen ja päiväkotien 
rakentamiseen. Kaupunkistrategian mukaan myös nuorisotyön resurs-
sien muutokset ovat sidoksissa nuorten määrän kasvuun. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että kaikessa 
kaupungin rakentamisessa tavoitellaan tilojen muunneltavuutta ja mo-
nikäyttöisyyttä, jotta myös nuorten ja nuorisotyön sekä laajemmin kan-
salaistoiminnan tarpeet voidaan huomioida uusilla asuinalueilla sekä 
alueiden täydennysrakentamisen yhteydessä. Tilat, joissa nuorilla on 
mahdollisuus viettää aikaa eivät automaattisesti riitä: tarvitaan tiloja, 
jossa nuoret kokevat omistajuutta toiminnan suunnittelusta ja toteutta-
misesta.

Nuorten vapaa-ajan tilojen tarve ja toive niiden lisäämisestä tulee 
säännöllisesti esiin nuorten kuulemisessa sekä aloitteissa. Nuorten 
omaehtoisen toiminnan edistäminen on myös nuorisolain mukainen 
kunnan tehtävä. Helsinki pitää tärkeänä sitä, että nuorisotyöllä on käy-
tössään laaja tilojen verkosto eri puolilla kaupunkia. Tämän verkoston 
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säilyttäminen on myös jatkossa tärkeää. Riittävän laaja nuorisotilojen 
verkosto takaa myös sen, että nuorten omaehtoista toimintaa voidaan 
tukea ja tarjota nuorille avointa tilaa viettää aikaa ja vahvistaa kaveri-
suhteita turvallisessa ympäristössä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla valmistellaan parhaillaan palvelust-
rategiaa, jossa tarkennetaan sitä, mitä toimintoja ja palveluita kaupunki 
tuottaa itse ja hankkii ostopalveluna, missä tapauksessa ja millä ehdoin 
kaupunki avustaa kumppanien toimintaa, minkälaista toimintaa kau-
punki pyrkii tekemään kumppanien kanssa yhteistyönä ja mikä osa 
kaupunkilaisten palveluista on sen kaltaista, että kaupungilla ei ole täs-
sä roolia. Tämän työn eteneminen auttaa myös vastaamaan siihen, 
missä määrin ja millä alueilla kaupunki itse vastaa nuorten avointen ti-
lojen toteuttamista, missä tapauksessa se avustaa toisten toimijoiden 
työtä, pyrkii yhteistyöhön tai tunnistaa, että tarve toteutuu muiden toimi-
joiden kuin kaupungin voimin.

Nuorisopalveluissa on viime vuosina kehitetty myönteisen erityiskohte-
lun mallia. Myönteisen erityiskohtelun malli sekä muutokset nuorten 
määrissä ohjaavat sitä, mihin nuorisotyötä ja uusia investointeja erityi-
sesti suunnataan. Kasvavassa kaupungissa on useita investointitarpei-
ta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että 
myös nuorten omaehtoisen toiminnan tarpeet huomioidaan kaupungin 
talousarvion ja investointiohjelman laadinnassa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Lisäys kappaleeksi kolme: 

Lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on riittävästi nuorille suun-
nattuja avoimia ja maksuttomia tiloja. Nuorten määrä myös kasvaa. 
Helsingin tulisikin kartoittaa, onko tällaisia tiloja riittävästi ja tarvittaessa 
lisätä niitä vastaamaan nuorten määrän kasvua.

Kannattaja: Shawn Huff

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Outi Alanko-Kahiluodon 
vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Holopainen Mari, toivomusponsi, KVsto 21.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä sitä, että Helsingin eri 
kaupunginosissa on laajasti tiloja, jotka nuoret kokevat omikseen ja 
jossa heidän on turvallista ja mielekästä viettää aikaa ja tavata toisiaan. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungilla on investoin-
tiraaminsa puitteissa keinoja toteuttaa nuorten avoimia ajanviettotiloja 
niissä tilanteissa, joissa asuinalueille toteutetaan tai on jo olemassa 
kaupungin omaa palvelutoimintaa tai tiloja. Vaikka Helsingissä on laaja 
nuorisotalojen verkosto, kaupunki ei kuitenkaan yksin ja nykyisten käyt-
tömäärärahojen sekä investointiohjelman puitteissa pysty takaamaan 
sitä, että nuorisotila tai muu nuorten avoimen toiminnan tila löytyisi jo-
kaisesta kaupunginosasta. 

Uusien asuinalueiden investoinnit painottuvat koulujen ja päiväkotien 
rakentamiseen. Kaupunkistrategian mukaan myös nuorisotyön resurs-
sien muutokset ovat sidoksissa nuorten määrän kasvuun. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että kaikessa 
kaupungin rakentamisessa tavoitellaan tilojen muunneltavuutta ja mo-
nikäyttöisyyttä, jotta myös nuorten ja nuorisotyön sekä laajemmin kan-
salaistoiminnan tarpeet voidaan huomioida uusilla asuinalueilla sekä 
alueiden täydennysrakentamisen yhteydessä. Tilat, joissa nuorilla on 
mahdollisuus viettää aikaa eivät automaattisesti riitä: tarvitaan tiloja, 
jossa nuoret kokevat omistajuutta toiminnan suunnittelusta ja toteutta-
misesta.

Nuorten vapaa-ajan tilojen tarve ja toive niiden lisäämisestä tulee 
säännöllisesti esiin nuorten kuulemisessa sekä aloitteissa. Nuorten 
omaehtoisen toiminnan edistäminen on myös nuorisolain mukainen 
kunnan tehtävä. Helsinki pitää tärkeänä sitä, että nuorisotyöllä on käy-
tössään laaja tilojen verkosto eri puolilla kaupunkia. Tämän verkoston 
säilyttäminen on myös jatkossa tärkeää. Riittävän laaja nuorisotilojen 
verkosto takaa myös sen, että nuorten omaehtoista toimintaa voidaan 
tukea ja tarjota nuorille avointa tilaa viettää aikaa ja vahvistaa kaveri-
suhteita turvallisessa ympäristössä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla valmistellaan parhaillaan palvelust-
rategiaa, jossa tarkennetaan sitä, mitä toimintoja ja palveluita kaupunki 
tuottaa itse ja hankkii ostopalveluna, missä tapauksessa ja millä ehdoin 
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kaupunki avustaa kumppanien toimintaa, minkälaista toimintaa kau-
punki pyrkii tekemään kumppanien kanssa yhteistyönä ja mikä osa 
kaupunkilaisten palveluista on sen kaltaista, että kaupungilla ei ole täs-
sä roolia. Tämän työn eteneminen auttaa myös vastaamaan siihen, 
missä määrin ja millä alueilla kaupunki itse vastaa nuorten avointen ti-
lojen toteuttamista, missä tapauksessa se avustaa toisten toimijoiden 
työtä, pyrkii yhteistyöhön tai tunnistaa, että tarve toteutuu muiden toimi-
joiden kuin kaupungin voimin.

Nuorisopalveluissa on viime vuosina kehitetty myönteisen erityiskohte-
lun mallia. Myönteisen erityiskohtelun malli sekä muutokset nuorten 
määrissä ohjaavat sitä, mihin nuorisotyötä ja uusia investointeja erityi-
sesti suunnataan. Kasvavassa kaupungissa on useita investointitarpei-
ta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että 
myös nuorten omaehtoisen toiminnan tarpeet huomioidaan kaupungin 
talousarvion ja investointiohjelman laadinnassa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 31.12.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ma-
ri Holopaisen toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saa-
daan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi, KVsto 21.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 195
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
taiteen prosenttiperiaatteen jatkamista ja prosenttirahakäytäntöjen 
ajantasaistamista valmistelleen työryhmän raportista

HEL 2021-005995 T 00 01 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Helsinki jatkaa 
taiteen prosenttiperiaatteen toteuttamista. Lautakunta toteaa, että tai-
teen prosenttiperiaatteella tuotettu julkinen taide on itsessään arvokas-
ta ja edistää samalla myös Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 
tavoitteita. Näitä ovat mm. kaupunginosien omaleimaisuus ja kulttuuri-
nen yhdenvertaisuus, rakennetun ympäristön viihtyisyys ja laadukkuus 
sekä kaupungin vetovoimaisuus ja tuki vapaan taiteen toimijoille. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa toimintamalleja, joita tai-
teen prosenttiperiaatteen jatkamista ja prosenttirahakäytäntöjen ajanta-
saistamista valmistellut työryhmä esittää 14.10.2021 päivätyssä rapor-
tissaan. Lautakunta näkee, että raportissa ehdotetut käytännöt edistä-
vät prosessien sujuvuutta, suunnitelmallisuutta ja taloudellista ennakoi-
tavuutta – ja viime kädessä monipuolisen ja korkeatasoisen julkisen tai-
teen tuottamista kaikkien kaupunkilaisten ulottuville. Prosenttiperiaate-
päätöksen jatkaminen pysyväispäätöksenä määräaikaisen sijaan on 
luontevaa, sillä periaate on vakiintunut ja sitä on noudatettu Helsingissä 
30 vuoden ajan. Helsinki on profiloitunut prosenttiperiaatteen valtakun-
nallisena esikuvana. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että on tärkeää lisätä en-
nakoitavuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä määriteltäessä sitä, mi-
hin rakennushankkeisiin kaupunki prosenttiperiaatetta soveltaa. Rapor-
tissa nämä soveltamisalueet (talonrakennushankkeet, puisto- ja katu-
hankkeet sekä projektialueet, kaupunkiuudistusalueet ja täydennysra-
kentamisalueet) on määritelty kattavasti, huomioiden kuitenkin mahdol-
lisuus tapauskohtaiseen harkintaan. Lautakunta toteaa kaupunginkans-
lian keskeisen ohjaavan roolin siinä, että taiteen prosenttiperiaate 
huomioidaan ja tuodaan päätöksentekoon johdonmukaisesti kaupungin 
omissa investointihankkeissa ja alueiden tontinluovutusvaiheessa. 

Lautakunta pitää kannatettavana, että raportissa on tunnistettu eri tai-
demuotojen ottaminen osaksi kokonaisuutta varaamalla kulttuuriprojek-
teille osuus alueiden taidemaksuista. Väljästi määritelty kulttuuriprojek-
tien kategoria voi sisältää esimerkiksi tilapäisiä ja esitystaiteellisia teok-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 41 (69)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
30.11.2021

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

sia eri taiteenaloilta, osallistavia projekteja ja tapahtumia. Raportissa on 
huomioitu myös julkisen taiteen olemus nykytaiteena ja sen muotojen 
monipuolistuminen ja laajeneminen. 

Lautakunta kannustaa hyödyntämään laajoissa talonrakennushank-
keissa raportin esittämää mahdollisuutta poiketa 100 000 euron katto-
hinnasta. Tämä mahdollistaa teosten hankkimisen ulkotiloihin suurem-
man yleisön saavutettavaksi tai useamman teoksen hankkimisen pinta-
alaltaan ja käyttäjäkunnaltaan laajoihin rakennuksiin. 

Lautakunta pitää merkittävänä päätöksen päivityksessä raportin ehdo-
tusta prosenttiperiaatteen laajentamisesta kaupunkiuudistusalueille ja 
periaatteen toteuttamista entistä johdonmukaisemmin myös täydennys-
rakentamisalueilla. Se lisää alueellista tasa-arvoa, kaupunginosien yh-
denvertaisuutta ja viihtyisyyttä. Siellä, missä rakennushankkeita ja nii-
hin sidottua taiteen prosenttirahoitusta on vähän tai ei ollenkaan, julki-
sen taiteen tarjontaa voidaan lisätä kohdentamalla taidemuseon omaa 
taidehankintamäärärahaa. 

Kaupungin kasvaessa uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamisen myö-
tä kasvaa myös prosenttiperiaatteella toteutetun julkisen taiteen määrä. 
Lautakunta muistuttaa, että kaupungin organisaatioiden oman työn se-
kä teosten ylläpidon ja korjauksen resursoinnin kasvava tarve tulee 
huomioida suhteessa kasvuun. 

Taiteen prosenttiperiaate on kansainvälinen julkisen taiteen rahoitus-
malli, jossa rakennushankkeen rahoituksesta varataan osuus, ns. pro-
senttiraha (yleensä enintään noin 1%) taiteelle. Prosenttiperiaate on 
Suomessa ja Helsingissä merkittävin julkisen taiteen rahoituskeino. 
Helsinki on soveltanut taiteen prosenttiperiaatetta kaupunginhallituksen 
päätöksellä vuodesta 1991 (10.6.1991 § 1236). Prosenttiperiaatepää-
tös ja käytännöt uudistettiin kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 
2011 (12.12.2011 § 1134). Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 
1.12.2021. Kansliapäällikkö asetti (28.6.2021 § 155) työryhmän valmis-
telemaan taiteen prosenttiperiaatteen jatkamisesta pysyväispäätöksenä 
ja ajantasaistamaan prosenttirahakäytännöt. Työryhmään kuului kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalta HAM Helsingin taidemuseon julkisen 
taiteen asiantuntijoita, kaupunkiympäristön toimialalta talonrakennuk-
sen, puisto- ja katurakentamisen sekä asemakaavoituksen asiantunti-
joita sekä kaupunginkansliasta aluerakentamisen asiantuntijoita. Työ-
ryhmä kuuli valmistelussaan sekä kaupungin ulkopuolisia että toimialo-
jen asiantuntijoita. Työryhmän päätösesitys ja sitä taustoittava ja käy-
tännöt kirjaava raportti valmistuivat 14.10.2021. 

Työryhmä on kirjannut raporttiinsa ehdotuksen siitä, miten Helsinki 
noudattaisi taiteen prosenttiperiaatetta jatkossa. Kaupunginhallitus te-
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kee asiasta päätöksen sen jälkeen, kun kaupunkiympäristölautakunta 
ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat antaneet raportista lausunton-
sa. 

Raportti kuvaa nykyiset prosenttirahakäytännöt, työnjaon ja vastuut se-
kä ehdottaa niihin täsmennyksiä ja päivityksiä sekä kirjaa aiempaa sel-
keämmin erilaisissa rakennushankkeissa noudatettavat toisistaan 
eroavat prosessit ja rahoitustavat.

Helsingin kaupunki on toteuttanut vuoden 2011 päätöksen mukaan 
prosenttirahahankkeita tietyin ehdoin julkisissa talonrakennushankkeis-
saan, puisto- ja katuhankkeissaan, projektialueillaan sekä kaupungin 
tytär- ja osakkuusyhteisöjen rakennushankkeissa. Työryhmän ehdotuk-
sen mukaan taiteen prosenttirahahankkeita koskevat periaatteet ja toi-
miviksi todetut käytännöt jatkuisivat pääpiirteissään samanlaisina. Kes-
keisenä muutoksena ja lisäyksenä vuoden 2011 päätökseen on peri-
aatteen ulottaminen kaupunkiuudistusalueille ja entistä johdonmukai-
semmin täydennysrakennusalueille. Näin julkista taidetta voidaan tuoda 
huomattavasti useamman asukkaan arkiympäristöön ja uusien aluei-
den lisäksi vanhemmillekin kaupungin alueelle, mikä lisää alueellista 
tasa-arvoa ja kaupunginosien yhdenvertaisuutta. Muutos aiempaan on 
myös kulttuuriprojektien vakiinnuttaminen toimintamalliksi näillä alueilla, 
mikä toisaalta lisää asukkaiden osallisuutta ja tuo heille mahdollisuuk-
sia kohdata laaja kirjo eri taiteen lajeja omissa kaupunginosissaan ja 
toisaalta tuo julkisen taiteen rahoituksen piiriin laajemman taiteenlajien 
kirjon.

Työryhmä ehdottaa raportissaan, että Helsinki noudattaa jatkossa tai-
teen prosenttiperiaatetta seuraavasti: 

 merkittävissä julkisissa talonrakennushankkeissa. Näillä tarkoite-
taan yleisölle tai käyttäjille avoimia julkisia rakennuksia. Hankkeet 
voivat olla uudisrakentamis- tai peruskorjaushankkeita. 

 puisto- ja katuhankkeissa, jotka ovat kaupunkikuvallisesti, alueelli-
sesti, laajuudeltaan tai muulla tavoin merkittäviä. Hankkeet voivat 
olla uudisrakentamis- tai peruskorjaushankkeita. 

 erikseen sovittavilla kaupunkiuudistus-, projekti- ja täydennysraken-
tamisalueilla. Näillä alueilla rakennuttajilta kerätään rakennusoikeu-
den määrään perustuva taidemaksu, joka käytetään julkisille alueille 
sijoitettaviin taideteoksiin, teosten ylläpitoon sekä kulttuuriprojektei-
hin siten, että maksuista vähintään 85 % voidaan käyttää taideteos-
hankintoihin ja taideteosten ylläpitoon ja enintään 15 % kulttuuripro-
jekteihin. 
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Talonrakennus- sekä puisto- ja katuhankkeissa taiteen rahoitus sisälly-
tetään hankebudjettiin osana kaupungin omaa investointirahoitusta. 
Taiteen osuus kustannuksista voi olla enintään 1%. Puisto- ja katu-
hankkeissa ei ole määritelty taiteelle euromääräistä kattosummaa; ta-
lonrakennushankkeissa kattosummaksi on toimialojen yhteisen neuvot-
telun pohjalta esitetty 100 000 euroa, josta voidaan tapauskohtaisesti 
poiketa.

Aluerakentamisessa kaupunki kerää taiteen rahoituksen rakennuttajilta 
rakennusoikeuden määrään perustuvana taidemaksuna. Maksun suu-
ruus päätetään alueen ensimmäisen tontinvarauksen yhteydessä. Työ-
ryhmä esittää maksun suuruudeksi noin 10 euroa/k-m2 siten, että alu-
eelliset erot huomioidaan. Taidemaksua voidaan osoittaa sekä inves-
tointeihin että käyttötalouteen. Investointirahoituksella hankitaan pysy-
väisluonteisia taideteoksia. Käyttötalouden osuus mahdollistaa jousta-
vammin tilapäisluontoisten hankkeiden, tapahtumien, esitystaiteellisten 
teosten ja kulttuuriprojektien rahoittamisen.

Lisäksi kaupungin tytäryhteisöjä suositellaan tekemään taidehankintoja 
merkittävien rakennushankkeiden yhteydessä taiteen prosenttiperiaat-
teen mukaisesti. Suositus koskee yhteisöjä, joille taidehankinta on toi-
minnan ja rahoituksellisen aseman kannalta mahdollista ja soveltuvaa. 
Näin tuotetut teokset ovat tytäryhteisöjen omistuksessa ja huoltovas-
tuulla. Tässä ehdotuksessa on noudatettu kaupunginkanslian konser-
niohjauksen näkemystä. Kaupunki ei velvoita yksityisiä rakennuttajia 
noudattamaan prosenttiperiaatetta, ellei asiasta ole päätetty tontinva-
rauksen yhteydessä.

Raportti ehdottaa tilaajan ja taideasiantuntijan roolit kirjattavaksi vakiin-
tuneen mallin mukaan siten, että tilaajana toimii hankkeesta riippuen 
joko kaupunkiympäristön toimiala tai kaupunginkanslia, ja taideasian-
tuntijana toimii kaupungin taidemuseo (HAM). Työnjaollisena selkey-
tyksenä ehdotetaan, että kulttuuriprojektien asiantuntijana toimii jatkos-
sa kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset -palvelut. Taidemuseon 
asiantuntijatyötä ohjaa museolain edellyttämä taidemuseon kokoelma-
poliittinen ohjelma. Valmiit taideteokset liitetään pääsääntöisesti Hel-
singin kaupungin taidekokoelmaan, jota taidemuseo hallinnoi.

Raportti ehdottaa lisäksi taideteosten ylläpito- ja korjausvastuiden kir-
jaamista uuteen päätökseen vakiintuneiden ja sovittujen mallien mukai-
sesti sekä vastuita koskevien tarkempien sopimusten päivittämistä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat taiteen päällikkö Taru Tappola ja 
taidemuseon johtaja Maija Tanninen. Asiantuntijat poistuivat kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.
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Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Kappaleen 7 loppuun:

Lautakunta pitää tärkeänä, että alueellista eriarvoisuutta kavennetaan 
ja ehkäistään myös kulttuurin avulla. On perusteltua lisätä prosenttitai-
detta myös erityisesti niille täydennysrakennettaville vanhoille asuina-
lueille, joilla sitä on entuudestaan merkittävästi vähemmän kuin muual-
la kaupungissa. Viihtyisä asuinympäristö vahvistaa osaltaan kaupunki-
laisten osallisuuden tunnetta. Kulttuurilla on tässä merkittävä rooli. 

Kannattaja: Shawn Huff

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 10
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika Honkasalo, 
Jonne Kivinen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, 
Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Shawn Huff, Tuula Yrjö-Koskinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Outi Alanko-Kahiluodon vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti prosenttiperiaate ja käytännöt 141021_PDFa2b
2 KH Prosenttiperiaate Päätös100691_1236_PKO
3 Kh prosenttiperiaatteet Päätös121211_1134_PKO
4 HEL 2011-008300 Prosenttirahatyöryhmän raportti 15.11.2011

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on 16.11.2021 mennessä pyytänyt kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa työ-
ryhmän raportista, jossa on valmisteltu prosenttiperiaatteen jatkamista 
ja prosenttirahakäytäntöjen ajantasaistamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi 16.11.2021 kokouksessa.

Lausuntoa ei voi aikataulusyistä panna pöydälle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti prosenttiperiaate ja käytännöt 141021_PDFa2b
2 KH Prosenttiperiaate Päätös100691_1236_PKO
3 Kh prosenttiperiaatteet Päätös121211_1134_PKO
4 HEL 2011-008300 Prosenttirahatyöryhmän raportti 15.11.2011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.11.2021 § 184

Kaupunkiympäristölautakunta 09.11.2021 § 614

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 28.06.2021 § 155
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§ 196
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
HAM Helsingin taidemuseosäätiön sr perustamiseksi

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle HAM 
Helsingin taidemuseosäätiön perustamista, siten että:  

 Kaupunginhallitus hyväksyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n 
perustamisen liitteinä 1−2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti 
ja oikeuttaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamaan sää-
tiön perustamiskirjan kaupungin puolesta.

 Kaupunki osoittaa 150 000 euron suuruisen määrärahan säätiön 
peruspääoman maksamista varten.

 Säätiöittämisen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilös-
töä ja huolehtia henkilöstön asemasta.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen ja 
kokoelmapäällikkö Elina Leskelä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen:

Säätiöittämisen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja 
huolehtia henkilöstön asemasta.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

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

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
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Liitteet

1 HAM HELSINGIN TAIDEMUSEOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT, Luonnos 
22.11.2021

2 PERUSTAMISKIRJA HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, luonnos 
22.11.2021

3 Liite 3 Talous- ja rahoitussuunnitelma 2022_2023-2025, arvio
4 Liite 4 HAM HELSINGIN TAIDEMUSEON TOIMINTASUUNNITELMA 

2022-2025 luonnos 10.11
5 Liite 5 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr toimintasuunnitelma 2022-

2025, luonnos 10.11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle HAM 
Helsingin taidemuseosäätiön perustamista, siten että:  

 Kaupunginhallitus hyväksyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n 
perustamisen liitteinä 1−2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti 
ja oikeuttaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamaan sää-
tiön perustamiskirjan kaupungin puolesta. 

 Kaupunki osoittaa 150 000 euron suuruisen määrärahan säätiön 
peruspääoman maksamista varten.

Esittelijän perustelut

Pöydälle panon aikana esittelijä on täydentänyt liitteitä 1 ja 2 Helsingin 
kaupungin kanslian oikeuspalveluiden suosittelemilla kielellisillä sekä 
konserniohjauksen säätiön mallisääntöjen kanssa yhdenmukaisilla kor-
jauksilla, jotka eivät johda luonnossäännöissä ja -perustamiskirjassa 
kuvatun perustettavan säätiön tehtävän muutoksiin.

Hankkeen eteneminen

Pormestari nimesi lokakuussa 2018 FM Riitta Heinämaan selvittämään 
Helsingin taidemuseon organisaatiomallia, tehtävää ja sijaintia. Selvitys 
”Helsingin taidemuseo HAMin tulevaisuus - HAMin toimintakonsepti, 
organisaatiomalli ja tilaratkaisu” luovutettiin pormestarille 7.10.2019. 
Selvitystä ohjannut ohjausryhmä esitti, että selvitystyötä jatketaan ra-
portin pohjalta. 

Kansliapäällikkö asetti 6.11.2019 jatkoselvitykselle ohjausryhmän (pj 
toimialajohtaja Tommi Laitio), jonka työ päättyi 30.6.2020. Työn ku-
luessa selvitettiin HAMin organisointia joko säätiö- tai muuhun yhtei-
sömuotoon tai HAMin toimintaa nykyistä itsenäisemmin osana kulttuu-
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rin ja vapaa-ajan toimialaa; HAMin vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jossa 
ensisijaisena selvitettiin HAMin sijoittumista Suvilahden kaasukelloihin 
sekä HAMin tehtäviä. 

Organisaatiomalliin keskittynyt työryhmä selvitti päälinjoinaan toimiala-
mallin kehittämistä ja säätiöimistä. Ryhmä raportoi pormestarin vetä-
mälle Suurhankkeiden koordinaatioryhmälle, joka edelleen päätti työtä 
jatkettavan erityisesti säätiöimisen selvittämisen osalta. HAM Helsingin 
taidemuseon sijainnin osalta selvitystä jatketaan erikseen.

12.5.2021 Suurhankkeiden koordinaatioryhmä päätti, että säätiöimi-
sehdotus valmistellaan poliittiseen päätöksentekoon syksylle 2021. 
Asia päivitettiin kaupungin johtoryhmässä 22.6. 

Selvitystyöstä on viestitty työn nivelkohdissa HAMin henkilöstölle, pro-
sessin mukainen yt-menettely on käynnissä. HAM henkilöstön yhteis-
toimintatilaisuus oli 4.11., toimialan hallinnon vastaava tilaisuus 5.11. ja 
kokoelmakeskuksen, jossa työskentelee sekä taidemuseon että kau-
punginmuseon työntekijöitä, henkilöstön kanssa asia käsiteltiin 9.11. 
Henkilöstön kuuleminen on vaikuttanut myös päätöksenteon aikatau-
luun.

Toimiala valmistelee päätöksentekoon ehdotusta HAMin säätiöimisestä 
kaksivaiheisesti: kaupunginhallitukselle esitetään säätiön perustamista 
pienellä pääomalla. Oikeushenkilön puitteissa kaupunki tutkii tarkem-
min mitkä olisivat yhtiöittämisen mahdolliset edut sekä yksityisten ko-
koelmien ja kumppaneiden yhteistyömahdollisuudet, niin ikään on syytä 
selvittää edelleen säätiöimisen vaikutukset arvonlisäveroihin ja valtio-
nosuuksiin. Lisäksi valmistellaan kaupungin ja säätiön välinen palvelu-
sopimus, henkilöstösiirrot ja tarkempi organisaatiomalli, mikä sisältää 
tukipalvelujen järjestämisen kevään 2022 aikana. 

Keväällä 2022 valtuustolle esitetään liikkeenluovutusta säätiöön. Tämä 
sisältää päätökset esim. varsinaisesta pääomittamisesta, palvelusopi-
muksesta, henkilöstösiirroista ja tukipalveluista sekä näiden mahdolli-
sista vaikutuksista toimialaan, kaupungin avustuksesta ja säätiön ja 
mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. 

Jos asia saa poliittisen kannatuksen, toiminta, vastuut ja henkilöstö 
vanhoina työntekijöinä siirtyvät uuteen organisaatioon tammikuussa 
2023.

Säätiöimisen suunnittelussa on hyödynnetty samaan aikaan valmistel-
tavaa arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön perustamisprosessia. 
Myös kevään 2022 valmistelutyössä voidaan hyödyntää samanaikai-
suutta. Hankkeet ovat kuitenkin täysin erillisiä, eikä suunnitelmassa ole 
minkäänlaista toimintojen yhdistämistä.
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Tämän kaksivaiheisen etenemistavan etuna on, että oikeushenkilön 
toimesta voidaan tehdä yllä mainitut selvitykset ja valmistelut, mm. suh-
teessa yksityisiin kokoelmiin ja kumppaneihin. Lisäksi menettely antaa 
aikaa käsitellä asiaa henkilöstön kanssa ja tehdä sekä yhteistoiminta-
menettely että siirtoneuvottelut valmistelun tietoja hyödyntäen ja maltil-
lisessa aikataulussa, minkä toiveen on myös henkilökunta esittänyt. 
Kaksivaiheisuus antaa mahdollisuuden myös selvittää ja tarvittaessa 
perustaa osakeyhtiö osalle taidemuseon toimintaa.

Säätiöimisen perustelut

Asian valmistelussa on keskitytty tunnistamaan tekijöitä, jotka varmis-
taisivat HAMin tehokkaan toiminnan: Mitä palveluja kaupunki ja kau-
punkilaiset HAMilta saisivat ja mikä organisaatiomalli mahdollistaisi tä-
män parhaiten. Säätiömalli vahvistaisi HAM Helsingin taidemuseon 
mahdollisuuksia tuottaa kaupunkilaisille niitä palveluita, joista muodos-
tuu nykyaikainen ja kiinnostava taidemuseo. Se vahvistaisi HAMia tai-
demuseona, jolla on kansainvälisesti merkittävä ja kiinnostava ohjel-
misto ja tapahtumatuotanto ja jolla olisi mahdollisuus tavoittaa laajoja ja 
monimuotoisia yleisöjä. Malli tarjoaisi mahdollisuuksia omaleimaisen 
markkinoinnin kautta vahvistaa HAMin tunnettuutta ja lisätä omarahoi-
tusta. Kumppanuudet yksityisten kokoelmien kanssa lisäisivät moni-
puolista kuvataiteen tarjontaa Helsingissä. Omien kokoelmien vahva ja 
monipuolinen käyttö myös kansainvälisesti, lisäisi Helsingin kaupungin 
näkyvyyttä. Museon asiantuntijuuden kautta vahvistettaisiin kuvataiteen 
vahvaa läsnäoloa kaupungissa. Kaikki tämä tarjoaisi uudenlaisia työti-
laisuuksia ammattitaiteilijoille, vahvistaisi kuvataiteen asemaa Helsin-
gissä sekä kasvattaisi helsinkiläisen ja suomalaisen kuvataiteen kan-
sainvälistä tunnettuutta. 

Selvityksessä on haettu organisaatiomuotoa, joka parhaiten tukisi ny-
kyajan ja tulevaisuuden taidemuseotoimintaa. Keskeisin etu, jonka sää-
tiömalli mahdollistaisi taidemuseotoiminnalle on pitkäjänteinen ja yli-
vuotinen toiminnan ja talouden suunnittelu. Kansainvälistä näyttelytoi-
mintaa tehdään usean vuoden aikajänteellä. Suuriin kansainvälisiin 
näyttelyihin sitoudutaan jo vuosia aikaisemmin ja tulojen ja menojen 
ylivuotinen käsittely tukisi tätä. Taidenäyttelytoimintaan kuuluu, että 
toiminnassa otetaan hallittavissa olevia ja huolellisesti arvioituja sisäl-
löllisiä ja taloudellisia riskejä. Taidemuseon tehtävä on myös tuoda esil-
le sisältöjä, joita yleisö ei valmiiksi tunne. Taloudellisten onnistumisten 
tuloksena HAM voisi käyttää pääosan tuloksestaan oman toimintansa 
ja palvelujensa kehittämiseen ja/tai suurempien tuotantojen tuottami-
seen. Taloudellisesti heikommin onnistuvien näyttelyiden kohdalla sää-
tiömalli kasvattaisi taidemuseon vastuuta tasoittaa taloudellisesti pa-
remmin ja taloudellisesti heikommin menestyneiden näyttelyiden vaiku-
tuksia talouteen. Säätiöllä olisi nykyistä vahvempi vastuu myös tarvit-
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taessa sopeuttaa taloutensa toiminnassa otettuihin riskeihin. Ylivuoti-
nen talouden suunnittelu edistäisi toimivaa riskienhallintaa ja vastuullis-
ta taloudenpitoa. Markkinointiviestintää ohjattaisiin säätiöstä käsin, mi-
kä vahvistaisi sekä HAMin tunnettuutta, että tulonmuodostusta. 

Kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön toimintamalli on vakiintunut Hel-
singin kaupungilla, ja sen ohjaamiseen on olemassa vahvat käytänteet. 
Säätiömallissa etuina olisivat päätöksentekoprosessien vähäportaisuus 
ja museon johtamista tukeva hallitustyöskentely. Helsingin kaupunki 
nimittää säätiön hallituksen. Säätiön hallitus on päätöksiä tekevä toi-
mielin, jonka ainoa tehtävä on toimia säätiön hyväksi. Nimeämisessä 
on mahdollista ottaa huomioon kansainvälisyyden vahvistaminen ja yli-
päätään erilaiset osaamiset toiminnan tueksi. Hallitus ohjaa operatiivis-
ta toimintaa sekä tukee johtoa, näin päätöksenteko on lähellä säätiön 
toimintaa. Säätiön toiminnan valvonta ja riskienhallinta ovat hallituksen 
keskeisiä tehtäviä ja sen jäsenillä on talousvastuu. Hallituksen nimeä-
misessä on mahdollisuus ottaa huomioon myös monimuotoisuuden 
vahvistaminen. Päätöksenteon vähäportaisuus mahdollistaisi ketteryy-
den toiminnassa. Neuvottelukunnan perustamisen mahdollisuus on 
myös sisällytetty säätiön sääntöihin. 

Säätiömalli mahdollistaisi monipuolisen yritysyhteistyön. Säätiömallissa 
on mahdollista kehittää julkis-yksityiskumppanuuksia esimerkiksi yksi-
tyisen kokoelmia omistavan säätiön kanssa. Yhteistyökumppaneille oli-
si mahdollista myydä taidemuseon palveluja ja tiloja. 

Pääkaupungissa tai pääkaupunkiseudulla toimivista taidemuseoista iso 
osa on säätiömallisia, Kansallisgalleria (Ateneum, Kiasma, Sinerbryc-
hoffin taidemuseot), Amos Rex (yhtiö) ja EMMA, suurimpina. Useim-
missa näissä taidemuseoissa osa toiminnasta, kuten museokauppa, on 
myös yhtiöitetty. 

Taidemuseo olisi myös säätiönä osa Helsingin kaupunkia. Tiivis yhteis-
työ muun kaupunkiorganisaation kanssa olisi myös säätiömuotoisen 
taidemuseon onnistumisen edellytys. HAMilla on yhteinen kokoelma-
keskus kaupunginmuseon kanssa, jossa toiminta jatkuu entisellään. 
Samoin jatketaan yhteistyötä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan et-
tä muiden toimialojen kanssa, mm. julkisen taiteen  ja kulttuurihyvin-
voinnin hankkeissa. Yhtenä HAMin toimintamuotona on Helsinki Bien-
naali, jonka toteuttamisessa yhteistyö eri toimialojen kanssa on ollut tii-
vistä. Kaikki nämä asiat tulee sisällyttää osaksi myös HAMin mahdollis-
ta uutta organisaatiomallia ja toimintaa.

Samalla säilyisi HAMin vahva Helsinki-identiteetti. HAMissa on  kan-
sainvälisestikin ainutlaatuista ja arvostettua osaamista esim. julkisen 
taiteen, kansainvälisten isojen näyttelyiden sekä Helsinki Biennaalin si-
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sällöissä ja tuottamisessa. HAMin osaamiseen ja uskottavaan positioon 
kotimaisessa ja kansainvälisessä taidemaailmassa luotetaan tulevai-
suudessakin.

Rahoitus

Osana jatkoselvitystä toimialalla on edelleen valmisteltu säätiön talou-
den ja rahoituksen mallia. Tämä malli perustuu seuraaviin lähtökohtiin: 

Ensimmäisen säätiövuoden 2022 rahoituksella, 150 000 eurolla katet-
taisiin asiamiehen palkkakustannukset sekä muut valmisteluun liittyvät 
kustannukset. Toiminta rahoitetaan joko pääomituksella tai muulla ta-
voin. 

Ensimmäisestä toimintavuodesta 2023 lähtien säätiö luettaisiin kau-
pungin laitosavustusten piiriin ja se siten saisi toiminta-avustusta ja 
vuokra-avustusta. Laskelmissa (liite 3) laitosavustuksen taso perustuu 
HAMin nykyisen toiminnan laskennallisiin kustannuksiin, jotka sisältä-
vät toimialan hallinnon palveluista (kuten henkilöstöpalvelut, markki-
nointi- ja viestintä, taloushallinto, sihteeripalvelut, tietohallinto) HAMille 
kohdennetun osuuden. Toimialan hallinnon tosiasiallista kohdentumista 
tarkennetaan parhaillaan ja kevään valmistelussa varmistuu, miten hal-
linto- ja tukipalvelut tullaan järjestämään säätiössä ja millaisia mahdolli-
sia vaikutuksia tällä olisi toimialan hallintoon.

Helsinki Biennaali olisi osa HAMin toimintaa jatkossakin, seuraavat 
kaksi biennaalia vuosille 2023 ja 2025 on kirjattu kaupunkistrategiaan. 
Nykyinen Biennaalin avustustaso, joka vaihtelee 1–2 miljoonan euron 
välillä biennaalin ns. toteutus- ja välivuoden aikana, sisältyisi vuosille 
tasattuna laitosavustuksen jatkuvaan tasoon. 

Laskelmissa oletetaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
myöntämä valtionosuus ja alueellisen vastuumuseotoiminnan tuki py-
syisivät nykyisellä valtion myöntämällä tasolla. OKM maksaisi osuuden 
suoraan säätiölle. HAM on käynyt neuvotteluja OKM:n kanssa varmis-
taen sen, että säätiömuoto ei ole este alueellisen vastuumuseon (alu-
eellisen taidemuseotehtävän) asemalle. 

Investoinnit eivät sisältyisi laitosavustukseen. Pienemmät investoinnit 
hoidettaisiin säätiön raamin sisällä, isommat erikseen neuvotellen (ku-
ten Korkeasaari). 

Taidehankintamäärärahat ja julkisen taiteen määrärahat, jotka tällä 
hetkellä ovat toimialan/HAMin määrärahoissa jäisivät kaupungin inves-
tointimäärärahoihin omana määrärahakohtanaan. Näillä määrärahoilla 
palvelusopimuksen mukaisesti HAM säätiö asiamiehenä ja asiantunti-
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jana kartuttaisi vuosittain kaupungin taidekokoelmaa. Sama koskisi jul-
kisen taiteen hankintoja ja määrärahaa. 

Ennakkotapauksiin perustuen oletuksena on, että säätiö ei olisi arvonli-
säverovelvollinen, eikä voisi käyttää vähennyksiä hyväkseen. Suurin 
osa yrityksistä joilta ostetaan palveluja, aineita, tarvikkeita tavaroita tai 
vuokria ovat arvonlisävelvollisia. Jos mahdollinen säätiö ei ole arvonli-
sävelvollinen, se ei voi vähentää näiden ostojen arvonlisäveroa toimin-
nassaan. Jatkovalmistelussa keväällä 2022 tutkitaan tarkemmin, mitkä 
osat museon toiminnasta soveltuisivat liiketoiminnaksi ja olisi näin 
mahdollista yhtiöittää, jotta alv:sta kaupungille aiheutuva lisäkustannus 
pienenisi. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi museokauppa, opastuk-
set, tilavuokraus, tapahtumat ja palvelut yksityisille kokoelmille. Osa-
keyhtiön ja säätiön yhdistelmä on yleinen museoalalla. 

Arvonlisäveron ja yhtiöittämisen tarkastelun jälkeen tullee talous- ja ra-
hoitussuunnitelmaa täydentää huomioiden näiden vaikutus. Säätiön 
pääomituslaskelmissa olisi noin kahden kuukauden museon toiminta-
menot, mikä olisi kaupungille noin kahden miljoonan euron kertakus-
tannus. Säätiöimisen lisäkustannus kaupungille verrattuna nykyiseen 
koostuisi pääosin alv-kustannuksista ja poistoista sekä kertaluonteises-
ta pääomituksesta.

Säätiö organisaatiomuotona mahdollistaa monipuolisemman omarahoi-
tuspohjan kehittämisen. Tavoitteena on vakiinnuttaa omarahoitusosuus 
noin 30 prosentin tasolle, mikä on suomalaisella museoalalla korkea 
taso ja noin yhdeksän prosenttiyksikköä HAMin nykyistä tasoa kor-
keampi.

Kaupungin avustustason pienenemiselle on luotu HAMin omarahoituk-
sen kehittämiseen sidottu kannustava malli: Jos säätiö tekee positiivi-
sen taloudellisen tuloksen, kaupungin avustusosuus pienenee 30 pro-
sentin osuudella tuloksesta. Lopulla osuudella tuloksesta hallittaisiin 
HAMin operatiivista riskiä, katettaisiin kustannustason nousua, kehitet-
täisiin museon toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan kartutettaisiin 
säätiön pääomaa. Säätiön etujen täysimääräinen realisoituminen ja tu-
lorahoituksen vakiintuminen veisi aikaa, arviolta 3–5 vuotta. Kun tulos-
taso olisi vakiintunut, tarkasteltaisiin kaupungin avustustasoa ja tulok-
seen sidottua mekanismia uudelleen. Samalla olisi otettava huomioon, 
että kaupungin kasvaessa myös kaupungin omistama taidekokoelma 
sekä julkisen taiteen kokoelma ja siihen liittyvät kustannukset kasvavat.

Hankintaoikeudellinen asema ja valtiontukiarviointi

Hankintaoikeudellinen asema
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Säätiö on julkisista hankinnoista annetun lain näkökulmasta hankin-
tayksikkö eli se kuuluu hankintalain soveltamisalan piiriin. Kaupunki 
nimittää säätiön hallituksen jäsenet ja valvoo säätiön toimintaa. Kau-
punki rahoittaa säätiön toimintaa myöntämällä vuosittaisia avustuksia 
säätiölle. Lisäksi säätiön toiminnan luonne täyttää myös hankintalain 
edellytyksen siitä, että säätiö on nimenomaisesti perustettu tyydyttä-
mään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai 
kaupallista luonnetta.

Säätiö on lisäksi kaupungin sidosyksikkö. Sen lisäksi, että kaupunki 
käyttää määräysvaltaa säätiöön, säätiön tarkoituksena on osana Hel-
singin kaupunkikonsernia huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista 
ja taidekokoelmasta. Säätiön toiminta kohdistuu siten Helsingin kau-
punkiin. Säätiössä ei ole myöskään yksityistä pääomaa. Sidosyksikkö-
asemasta on tehty säätiön sääntöihin sen edellyttämä kirjaus. 

Mahdollisen säätiön hankintaoikeudellista asemaa ja sidosyksikköase-
maa on tarkasteltu Helsingin kaupungin oikeuspalveluiden toimesta 
(Selvityksen Liite 10, Organisaatio, hankintajuridinen yhteenveto).

Valtiontukiarviointi

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 vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä (”käsitetiedonanto”) 2016/C 262/01, koh-
dat 6-12).

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, onko perustettava säätiö valtion-
tukisääntelyn mukainen yritys eli harjoittaako se taloudellista toimintaa. 
Perustettavan säätiön tarkoituksena on vuoden 2022 (siirtymäkausi) ai-
kana tehdä selvitystyötä siitä, miten HAM Helsingin taidemuseon toi-
minta ja henkilöstö vastuine ja velvollisuuksineen siirtyy vuoden 2023 
alusta lukien säätiöön. Siirtymäkauden aikana säätiötä ei voida katsoa 
valtiontukisääntelyn mukaiseksi yritykseksi, koska säätiön toiminta ei 
ole luonteeltaan taloudellista. Perustettavan säätiön toiminnan taloudel-
lista luonnetta voi olla tarkoituksenmukaista arvioida erikseen siirtymä-
kauden päätyttyä.
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (3) ar-
tiklan d) -kohdan mukaan sisämarkkinoille soveltuvana tukena voidaan 
pitää tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muu-
ta kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä unionissa yhteisen edun 
kanssa. Perustettavan säätiön tarkoituksena on siirtymäkauden jälkeen 
osana Helsingin kaupunkikonsernia huolehtia kaupungin taidemuseo-
palveluista ja taidekokoelmasta. 

Lisäksi komission käsitetiedonannon mukaan tiettyjen kulttuuriin ja kult-
tuuriperinnön edistämiseen liittyvien toimintojen erityisluonteen vuoksi 
ne voidaan järjestää toisin kuin kaupalliselta pohjalta, eivätkä ne siksi 
ole luonteeltaan kaupallisia. Komissio katsoo, että kulttuuriin tai kulttuu-
riperinnön edistämiseen liittyvän, yleisölle ilmaisen toiminnan julkisella 
rahoituksella on pelkästään sosiaalinen ja kulttuurillinen tarkoitus, joka 
ei ole luonteeltaan taloudellinen. Samaan tapaan se, että kulttuurilai-
toksessa kävijöiden tai kulttuuriin tai kulttuuriperinnön edistämiseen liit-
tyvän, yleisölle avoimen toiminnan osallistujien on maksettava maksu, 
joka kattaa vain osan todellisista kustannuksista, ei muuta toiminnan ei-
taloudellista luonnetta, sillä maksua ei voida katsoa todelliseksi kor-
vaukseksi tarjotusta palvelusta (käsitetiedonanto, kohta 34). Lisäksi 
komissio katsoo, että monet kulttuuriin tai kulttuuriperinnön edistämi-
seen liittyvät toiminnot eivät ole korvattavissa, minkä vuoksi todellisia 
markkinoita ei ole. Komission mukaan myös nämä toiminnot olisi kat-
sottava luonteeltaan muiksi kuin taloudellisiksi (käsitetiedonanto, kohta 
36). 

Perustettavan säätiön harjoittama toiminta ei ole ainakaan siirtymäkau-
den aikana luonteeltaan taloudellista toimintaa, vaan kyse on kulttuurin 
ja kulttuuriperinnön edistämiseen liittyvistä erityisluonteisista toimin-
noista, jotka järjestetään muutoin kuin kaupalliselta pohjalta. Perustet-
tavan säätiön siirtymäkauden toiminnoissa on lisäksi kyse sellaisista 
kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen liittyvistä toiminnoista, joille 
ei ole todellisia markkinoita. Edellä kuvattujen perustelujen mukaisesti 
säätiön perustamisvaiheen rahoitukseen ei sisälly SEUT 107 (1) ar-
tiklan mukaista valtiontukea.

HAM Helsingin taidemuseosäätiön ensimmäinen hallitus ja toimintavuosi:

Säätiön mahdollisen perustamisen jälkeen kaupunginhallituksen kon-
sernijaosto nimittäisi ensimmäisen hallituksen siten, että hallituksen 
toimikausi alkaa säätiön perustamisesta ja päättyy 31.12.2022, edellyt-
täen, että Helsingin kaupunki on valinnut uudet hallituksen jäsenet 
1.1.2023 alkavalle toimikaudelle. Ensimmäisen hallituksen tehtävänä 
on varmistaa edellytykset museon toiminnalle säätiömuotoisena sekä 
HAM Helsingin taidemuseon sulautumiselle säätiöön. Koska tämän hal-
lituksen kaudella valmistellaan tulevia toimintamalleja ja edellytyksiä, 
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olisi mahdollista, että tässä hallituksessa voisi olla jäseniä vähemmän 
kuin esitetty maksimimäärä seitsemän.  

Kevään 2022 aikana kaupunki selvittäisi säätiön/oikeushenkilön kanssa 
valmistelua ja tarkennusta vaativat asiat, kuten säätiön perustamiseen 
liittyvät asiat, kuten rekisteröinti (patentti- ja rekisterihallitus), yhtiöittä-
misen tarkastelu, yksityisten kokoelmien yhteistyömahdollisuudet, vai-
kutukset arvonlisäveroihin ja valtionosuuksiin, ennakkokannanotto alv-
vähennysoikeuskelpoisuuteen, kaupungin kanssa solmittava palvelu-
sopimus, henkilöstösiirrot sekä tarkempi organisaatiomalli eli miten jär-
jestetään HAMin tukipalvelut. Selvityksen tekemisessä hyödynnetään 
ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Kevään 2022 säätiön valmisteluvaiheen hankkeelle olisi mahdollista 
myös muodostaa kansliapäällikön nimeämä ohjausryhmä, joka ohjaisi 
hanketta kaupungin näkökulmasta.

Kaupunginvaltuuston päätös ja henkilöstön siirtyminen

Tavoiteaikataulun mukaisesti yhteistoimintamenettely henkilöstön 
kanssa jatkuisi keväällä 2022. Henkilökohtaisten yhteistoimintakeskus-
telujen jälkeen pidettäisiin siirtoneuvottelut kanslian johdolla. Asia ete-
nisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikuntaan ja siitä 
edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan. Tavoitteena on, että 
kaupunginvaltuusto voisi tehdä päätöksen toiminnan ja henkilöstön siir-
roista vastuineen ja velvollisuuksineen keväällä 2022.   

Henkilöstön siirtyminen noudattaisi kaupungin liikkeenluovutuksen pe-
riaatteita ts. siirtyminen tapahtuisi ns. vanhoina työntekijöinä vuoden 
2023 alusta. Säätiön hallitus päättää säätiön noudattamasta työehto-
sopimuksesta. Konserniohjeen mukaisesti (muun kuin markkinaehtoi-
sesti toimivan) tytäryhteisön tulee hankkia kaupungin kanta ennen pää-
töksentekoa yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinnasta 
tai vaihtamisesta. Useimmat kaupungin tytäryhteisöt ovat AVAINTAn 
jäseniä. Henkilöstön edut tullaan käymään läpi henkilöstön siirron tar-
kemman valmistelun yhteydessä.

Omistajastrategia ja konserniohjaus

Kaupunki ohjaisi säätiön toimintaa kuntalain ja konserniohjeen mukai-
sesti, huomioiden myös säätiölain. Toimintaa ohjaa kaupungin konser-
niohje, yhteisökohtainen omistajastrategia, kaupunkistrategian tavoit-
teet, kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä säätiön hallituksen 
jäsenten nimeäminen.  Edellä mainituin keinoin ja muun muassa kon-
sernijaoston avulla kaupunki vaikuttaa myös operatiiviseen tavoitteen 
asetantaan. 
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Omistajaohjaus toteutuu myös säätiön perustamisessa, säännöissä ja 
säädekirjassa.  Konserniohjeen mukaisesti taloudellisesti merkittävissä 
ja periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa on otettava kaupungin 
kanta. Nämä asiat on lueteltu konserniohjeessa ja näistä asioista säätiö 
ei voi päättää itse, vaan kaupungin kanta on otettava niihin etukäteen. 
Tällä tavoin varmistetaan omistajaohjauksen ja kaupunkikonsernin ko-
konaisedun toteutuminen. Talousarvio on yksi konserniohjauksen kei-
noista.

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallitus 1.1.2023 alkaen

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää 
kaupungin edustajien nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Kau-
punki nimeää tytäryhteisöjensä hallituksiin miehiä ja naisia tasapuoli-
sesti. Kaupungin tytäryhteisöjen osalta varmistetaan hallitusten moni-
puolinen osaaminen ja kokemus sekä riippumattomuus ja vastuulli-
suus. Konserniohjeen mukaan hallitusten kokoonpanojen tulee yhtiön 
toiminnan laatu, laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri 
taustoja, näkökulmia sekä erityisosaamisalueita siten, että kullakin hal-
lituksella on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoi-
minnan asiantuntemus sekä kyky asianomaisen yhteisön toimitusjohta-
jan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteisön kehittämiseksi ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuo-
lisia henkilöitä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista kaupunkikonser-
nin kokonaisedun kannalta.  Omistajastrategiassa, joka valmisteltaisiin 
vuoden 2022 aikana määriteltäisiin hallituksen jäseniltä kollektiivina 
edellytettävät osaamis- ja pätevyysvaatimukset. HAM Helsingin taide-
museosäätiön hallituksen jäsenmääräksi esitetään vähintään viisi ja 
enintään seitsemää jäsentä. Tällä tavoin varmistettaisiin hallituksessa 
monipuolinen osaaminen, kuten museoalan ja kuvataiteen osaaminen.

Hallituksen toimintavuosi on kaksi vuotta (poikkeuksena ensimmäinen 
kausi, joka päättyisi 31.12.2022).

Helsingin taidekokoelma

HAM Helsingin taidemuseon kokoelma muodostuu Helsingin kaupun-
gin taidekokoelman taideteoksista ja se on helsinkiläisten yhteinen ko-
koelma. Kokoelmiin kuuluvat myös Helsingin kaupungin tonteilla ja kiin-
teistöissä olevat julkisen taiteen teokset. Kokoelman omistus jäisi kau-
pungille. Kokoelma olisi siten kaupungin omistuksessa olevaa omai-
suutta, joka olisi talletettuna HAM Helsingin taidemuseosäätiöön, jolla 
olisi palvelusopimuksen mukaisesti määriteltynä kokoelman täysi hallin-
ta. Kokoelman hallinta käsittää kokoelman kartuttamisen, käytön, esit-
tämisen, lainaamisen, säilyttämisen, ylläpidon, taideteosten sijoittami-
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sen kaupungin eri kohteisiin sekä muut kokoelmanhallintaan liittyvät 
tehtävät. Lisäksi kokoelmaan voi kuulua siihen talletettuja valtion tai 
kolmannen osapuolen omistuksessa olevia taideteoksia, arkistoaineis-
toa ja esineitä. Kokoelmiin kuuluu tälläkin hetkellä joitakin siihen talle-
tettuja taideteoksia. Säätiön sääntöihin on sisällytetty optiona mahdolli-
suus kerätä säätiön omaa kokoelmaa muilla kuin kaupungin varoilla. 

HAM olisi kaupungin kuvataideasiantuntija kokoelman hoidossa, kartut-
tamisessa sekä esittämisessä kuten nytkin. HAM Helsingin taidemu-
seon on huolehdittava kokoelman asianmukaisesta turvallisuudesta. 
Kaupunki osoittaisi vuosittain taidekokoelmien ja julkisten taiteen kar-
tuttamiseen määrärahat investointimäärärahoihin erikseen. Määräraho-
ja säätiö voisi käyttää asiamiehenä kokoelmien kartuttamiseen. 

Kokoelman ylläpidosta ja sen turvaamisesta on tarkoitus säätää tar-
kemmin säätiön ja kaupungin välisellä palvelusopimuksella.

Valtion ohjaus

Museolain 5 §:n edellytykset mm. museokokoelmien järjestämisestä ja 
mahdollisen toimitusjohtajan pätevyydestä, on otettu huomioon sään-
nöissä.

Hankkeen eteneminen ja toiminnan siirtyminen

Mikäli kaupunginhallitus tekee asiasta myönteisen päätöksen, valmiste-
lua jatketaan edellä kuvatulla tavalla. Patentti- ja rekisterihallitukselta 
pyydetään säätiön säännöistä ennakkolausunto, jonka arvioidaan val-
mistuvan ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Perustamiskirjan alle-
kirjoittaa kansliapäällikkö. Suunnitteilla on, että säätiölle osoitetaan 
asiamies. Tällöin on mahdollista edistää paitsi valmisteltavia asioita, 
myös neuvotteluja mahdollisten yksityisten kumppaneiden kanssa. 

Mikäli kaupunginvaltuusto ei keväällä 2022 tee asiassa myönteistä 
päätöstä, säätiö voidaan purkaa. 

Esityksen liitteenä ovat luonnokset säätiön säännöistä ja perustamiskir-
jasta sekä arviolaskelma talous- ja rahoitussuunnitelmasta vuodelle 
2022 sekä kolmelle ensimmäiselle säätiön toimintavuodelle. Talous-
suunnitelmat tarkentuvat sen jälkeen, kun on tehty tarkastelu säätiön ja 
mahdollisen osakeyhtiön suhteesta ja saatu verottajalta ennakkokanta 
liittyen arvonlisäverojen vähennysoikeuteen.

Lisäksi liitteenä ovat HAM Helsingin taidemuseon toimintasuunnitelma, 
joka kattaa vuodet 2022 ja 2023–2025 sekä säätiön toimintasuunnitel-
ma käynnistämisen vuosista.

Esittelijä
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kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Liitteet

1 HAM HELSINGIN TAIDEMUSEOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT, Luonnos 
22.11.2021

2 PERUSTAMISKIRJA HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, luonnos 
22.11.2021

3 Liite 3 Talous- ja rahoitussuunnitelma 2022_2023-2025, arvio
4 Liite 4 HAM HELSINGIN TAIDEMUSEON TOIMINTASUUNNITELMA 

2022-2025 luonnos 10.11
5 Liite 5 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr toimintasuunnitelma 2022-

2025, luonnos 10.11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.11.2021 § 185
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§ 197
Tapahtujat-ryhmän oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päälli-
kön päätökseen 6.10.2021, § 11

HEL 2021-010242 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Tapahtujat-ryhmän oikaisu-
vaatimuksen koskien kulttuurin edistämisen päällikön päätöstä 
6.10.2021, § 11: Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämi-
sen päällikön 6. jako ja myönsi vuoden 2021 taide- ja kulttuuriavustuk-
sista projektiluonteiseen toimintaan 2 000 euroa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.10.2021
2 Oikaisuvaatimus II 15.10.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakija vaatii 15.10.2021 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuurin edistämisen päälli-
kön päätöstä olla myöntämättä haettua avustusta 22.5.2021 järjestetyl-
le kansainvälisen Mahdottoman päivän tapahtumalle. 
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Hakija vetoaa perusteluinaan siihen, että hakemus on lähetetty ennen 
hankkeen alkamista toisin kuin päätöksessä perustellaan kielteistä pää-
töstä. 

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaises-
sa määräajassa. 

Tapahtujat-ryhmä haki 4 500 euron avustusta 21.5.2021 klo 6:46 saa-
puneella hakemuksella.  

Kulttuurin edistämisen päällikön 6.10.2021, § 11 päätöksellä Tapahtu-
jat-ryhmälle ei myönnetty avustusta hylkäysperusteella: Hakemus on 
jätetty jälkikäteen.  

Hakemus on jätetty ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä ja näin ol-
len täyttää hankkeelle myönnettävän tuen kriteerit.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Sampo Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.10.2021
2 Oikaisuvaatimus II 15.10.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kulttuurin edistäminen 
-palvelu Kulttuurin edistämisen päällikkö 06.10.2021 § 11
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195 ja 196 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 192 ja 193 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai tekemällä vali-
tuksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin 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

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
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Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudat-
tamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimi-
tettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylit-
tävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 
10 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen 
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 197 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 67 (69)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

30.11.2021

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

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

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

Pöytäkirja

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

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

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

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Eeva Kärkkäinen Veronika Honkasalo

Outi Alanko-Kahiluoto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.12.2021.


