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§ 4
Munkkivuoren nuorisotalon toiminnan ja alueen varhaisnuorisotoi-
minnan tuottaminen julkisena hankintana

HEL 2021-013069 T 12 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti nuorisopalvelukokonaisuu-
den valmistelemaan Munkkivuoren nuorisotalon toiminnan ja alueen 
varhaisnuorisotoiminnan toteuttamisen julkisena hankintana. Hankin-
nasta päätetään hankintavaltuuksien mukaisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi
Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71665

kristiina.rouhiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan 
14.12.2021, § 209 nuorisopalvelukokonaisuuden palvelustrategian, 
jossa määritellään linjaukset mm. siitä, milloin nuorisopalvelukokonai-
suus voi hankkia palveluita ostopalveluina. Palvelustrategiassa tode-
taan, että nuorisopalvelukokonaisuus voi ostaa palveluita erityisten tar-
peiden pohjalta, kun ostopalvelun käyttö on perusteltua palvelun järjes-
tämisen ja tarpeeseen vastaamisen kannalta tai ostopalvelu mahdollis-
taa nopeamman reagoinnin ilmiöihin. Erityinen tarve voi syntyä esimer-
kiksi tietyllä alueella tai nuorten tiettyjen tarpeiden perusteella. 

Nykymuotoinen toiminta Munkkivuoressa on toteutettu julkisena han-
kintana 1.7.2017 alkaen. Palvelu kilpailutettiin keväällä 2017 ja sopi-
mus palvelun tuottamisesta solmittiin Stadin Nuorisoseurat ry:n kanssa 
yhteensä viiden (5) vuoden sopimuskaudelle. Sopimus sisälsi yhden 
vuoden mittaisen sopimuskauden ja kaksi (2) kahden (2) vuoden mit-
taista optiokautta. Tätä ennen silloisella nuorisoasiainkeskuksella oli 
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toistaiseksi voimassa oleva kumppanuussopimus alueen nuorisotyön 
järjestämisestä Kalevan Nuorten Uudenmaan Piiri ry:n (myöhemmin 
Stadin Nuorisoseurat ry) kanssa.  

Sopimuksen arvonlisätön arvo koko viiden vuoden sopimuskaudelta on 
623 256 euroa.

Munkkivuoren nuorisotalon toiminta ja alueen varhaisnuorisotoiminnan 
tuottaminen -palvelu pitää sisällään nuorisotalon ylläpidon ja käyttövuo-
rojen myöntämisen alueen asukkaille, nuorten ryhmille ja järjestöille 
sekä varhaisnuorille (9–12 v.) suunnatun nuorisotyön toteuttamisen. 

Nuorisotalon kävijämäärissä painottuu asukaskäyttö, mikä pitää sisäl-
lään alueella tärkeänä pidetyn lakisääteisen iltapäivätoiminnan kävijä-
määrät.

Munkkivuoren nuorisotalon kävijämäärät 

 lapset ja nuoret asukaskäyttö
2019 10 282 20 313
2020*) 6 457 13 342
2021*) 3 761 11 047

*) Nuorisotalo osittain suljettuna pandemian vuoksi 

Alueella toteutettu nuorisotyöllinen toiminta painottuu varhaisnuoriin ja 
monipuolisen asukastoiminnan mahdollistamiseen. Toiminnan profiilin 
perusteella palvelun toteuttaminen julkisena hankinta on perusteltua. 
Vanhemmille nuorille toimintaa järjestetään sekä Munkkiniemen että 
Pikku-Huopalahden nuorisotaloilla. Nuorisopalvelukokonaisuuden pal-
velustrategian mukaan nuorisopalvelut toteuttaa itse yläkouluikäisille 
nuorille toimintaa kaikkialla kaupungissa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi
Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71665

kristiina.rouhiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


