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§ 203
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteisiä 
työskentelytiloja kaupunkilaisille

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Aro Katju Yhteisiä työskentelytiloja kaupun-
kilaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa valtuutettu Katju Aron aloit-
teessa esiin nostetun tarpeen työtiloihin. Työn tekemisen tavat ovat 
monipuolistuneet ja monipaikkaiseen työhön sopivia tiloja tarvitaan 
monellakin toimialalla sekä yrityksissä, julkisella ja kolmannella sektoril-
la sekä opiskelijoiden ja itsensätyöllistäjien parissa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa jo nyt tilojaan kaupunkilaisten 
käyttöön varattavaksi. Tilapäiseen työskentelyyn voi varata tiloja kirjas-
toista, nuorisotaloista sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelukokonaisuuksista. 
Sekä kirjastoissa että nuorisotiloissa on helsinkiläisille monipuolinen 
mahdollisuus jo nykyisellään toimia ja kokoontua maksuttomasti. Kirjas-
toissa on varattavissa monipuolista välineistöä erilaisiin tarpeisiin. Uu-
sia tiloja suunniteltaessa ja vanhojen peruskorjausten yhteydessä 
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huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja varattavuus kaupunkilaisten 
käyttöön oman toiminnan käyttöaikojen ulkopuolella. Tällä hetkellä 
sähköisessä Varaamo-palvelussa on 130 tilaa varattavina ja lisäksi tilo-
ja voi varata toimialojen erillisten kanavien kautta.

Kaupunginhallitus on linjannut asukaskäytönperiaatteissaan 
(20.8.2018, § 505), että tilojen käytöstä peritään maksu, jos siihen liittyy 
yritystoimintaa tai kilpailun vääristymisen mahdollisuus. Tilojen käyttö 
on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoi-
meen osallistumiseen perustuva järjestö- tai kansalaistoiminta. Toimin-
nan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, 
viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Tilojen tarjoamisessa asukaskäyttöön 
noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta. Kilpailun vääristymisen ta-
kia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää maksuttomuusperiaatteen 
laajentamista ongelmallisena. Helsingissä on runsaasti yrityksiä, joiden 
liiketoiminta perustuu toimisto- ja työskentelytilojen tarjoamiseen. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että vastaavan maksuttoman tai 
erittäin edullisen palvelun toteuttaminen vaikeuttaisi muiden alan toimi-
joiden tilannetta ja palvelu voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus on yh-
dessä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden kanssa keväästä 2021 lähtien tavoitehakuisesti 
valmistellut tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. Kesään 2022 
mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupungin tyhjilleen 
jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä taide- ja kulttuuritoimijoiden työs-
kentelytiloina.

Tulevina vuosina tilojen varaaminen kaupunkilaisten käyttöön muun 
muassa kokoontumiseen, työskentelyyn ja toimintaan tulee helpottu-
maan merkittävästi. Sähköiseen Varaamo-järjestelmään tulee jatkuvas-
ti lisää tiloja helposti varattavaksi. Digitaalinen varausten käsittely tulee 
mahdollistamaan tilannekohtaisesti verkkomaksamisen tai tilan maksut-
toman käytön kaupungin linjausten mukaisesti. Tilojen varustelutasoon 
voi esittää toivomuksiaan palautejärjestelmän kautta tai kertomalla ke-
hitysideansa suoraan toimipisteen henkilökunnalle.

Kaupungin tilavarausten asiakaskokemusta parannetaan yhtenäistä-
mällä ja selkeyttämällä palveluprosesseja ja kehittämällä tiloja palvelu-
tuotteena. Kaupunki on ottanut käyttöön tilavarauskokonaisuuden hal-
lintamallin, jonka kautta toimialojen ja palvelujen tilavarauskäytännöt 
yhtenäistyvät ja voidaan vähentää tilojen varaamiseen liittyvää hallin-
nollista työtä. Tilojen ja laitteiden lisääminen Varaamo-palveluun ja tila-
varausprosessien kehittäminen ovat olleet kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan tavoitteena vuonna 2021 ja niiden myötä muun muassa nuoriso-
tilojen varaamista on digitalisoitu.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa aikalautakunnalta lau-
suntoa 10.1.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju 
Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteisiä työskentelytiloja kaupun-
kilaisille. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Aro Katju Yhteisiä työskentelytiloja kaupun-
kilaisille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 539


