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Kokousaika 01.02.2022 16:15 - 19:06

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja
Ahde, Hilkka (etänä)
Ahmed, Mahad (etänä)
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä)
Harkimo, Joel (etänä)
Honkasalo, Veronika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas
Karhumaa, Anna (etänä) varajäsen
Miettinen, Nina (etänä) varajäsen

Muut

Aalto, Laura vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja

Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) hallintojohtaja
Heiskanen, Reetta (etänä) vs. kulttuurijohtaja
Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko (etänä) nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Ocampo, Victor (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:52, saapui 18:34, poissa: 
26 §

Lammi, Niina hankinta-asiantuntija
asiantuntija
saapui 17:52, poistui 18:33, läsnä: 
26 §
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Rossi, Tapio (etänä) vesiliikennepäällikkö
asiantuntija
saapui 17:52, poistui 18:33, läsnä: 
26 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
15 - 28 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
15 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
16 §, 19 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
17 - 18 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
20 - 26 §

Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja
27 - 28 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
15 - 28 §
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§ Asia

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

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

17 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määräraho-
jen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousar-
vioon

18 Asia/4 Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet

19 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen 
kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

20 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta ulkoliikuntapaikan 
rakentamiseksi Akseli Toivosen kentälle

21 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta luvallisen 
maalauspaikan perustamiseksi Käpylän liikuntapuiston yhteyteen

22 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin 
rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

23 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Seurasaaren ui-
mala-alueen saunahankkeen perumiseksi

24 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin yllä-
pitämiä talviuintipaikkoja

25 Asia/11 HPS Areenat Oy:n Paloheinässä sijaitsevan pitkäaikaisen maanvuok-
rasopimuksen muuttaminen

26 Asia/12 Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinnin hankinta

27 Asia/13 Galleria A2 Oy:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätök-
seen

28 Asia/14 Helsinki Pride -yhteisö ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston 
päätökseen
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§ 15
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 
Anna Karhumaa ja Nina Miettinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Outi 
Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Kärkkäisen sijasta Anna 
Karhumaan ja Shawn Huffin sijasta Nina Miettisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

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
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

18.1.2022, 4 §
Aluekirjastopalvelujen yksiköiden sulkeminen ja aukioloaikojen supis-
taminen ajalla 19.1. - 16.3.2022

24.1.2022, 5 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastilojen sulkeminen ajalla 25.1. 
– 7.2.2022 sekä tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamisen edellyt-
tämät toimenpiteet asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 11. – 31.1.2022

25.1.2022, 6 §
Erhe

Hallintojohtaja

18.1.2022, 2 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuoriso-
palvelukokonaisuuden
Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

21.1.2022, 2 §
Salassa pidettävä

21.1.2022, 3 §
Verkkosisältöjen käytön seurantapalvelun hankinta Kirjastot.fi -
palvelukokonaisuuteen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

18.1.2022, 3 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Pakilanpuiston allianssi, Halkosuon-
tien kiinteistö, teostilaus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 3 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/2
01.02.2022

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

18.1.2022, 4 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Päiväkoti Tunturi, Mellunmäki, ti-
lauspäätös

18.1.2022, 5 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kuninkaantammen peruskoulu ja 
päiväkoti, tilauspäätös

18.1.2022, 6 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kielilukio, Myllypuro, tilauspäätös

24.1.2022, 7 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Didrichsenin taidemu-
seolle, Per Stenius, 12.2.2022 -8.5.2022, Didrichsenin taidemuseo

24.1.2022, 8 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta  Lappeenrannan taide-
museolle, Samoilla raiteilla, 05.02.2022 - 22.05.2022, Lappeenrannan 
taidemuseo

26.1.2022, 9 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijoilta

26.1.2022, 10 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

Kulttuurin edistämisen päällikkö

21.1.2022, 3 §
Helsingin vuoden 2021 kulttuuritekopalkinto ja kunniamaininta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

13.1.2022, 3 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntapalvelupäällikkö

12.1.2022, 2 §
Tapahtumayhteistyösopimuksen liite - Urheilugaala 2022

Ulkoilupalvelupäällikkö

31.1.2022, 3 §
Lauttasaaressa sijaitsevan kiinteistön ja talviuintipaikan vuokraus Hu-
maus ry:lle
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Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

25.1.2022, 2 §
Tutkimuslupa, Lasten ja nuorten ryhmien retkeilymahdollisuuksien tu-
keminen Helsingin alueella -opinnäytetyötä varten

25.1.2022, 3 §
Tutkimuslupa, Environmental education in urban settings for immigrant 
youth -opinnäytetyötä varten

Kumppanuuspäällikkö

25.1.2022, 7 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus 
vuodelle 2022

Liikuntajaosto

25.1.2022, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

25.1.2022, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

25.1.2022, § 3
Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, val-
mentajan ja urheiluseuran valintakriteerit

25.1.2022, § 4
Liikunnan avustusmäärärahan 2022 osittaminen

25.1.2022, § 5
Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurhei-
lun tukemiseen 2022

25.1.2022, § 6
Liikunnan avustusmäärärahoista 2022 jakamatta jääneiden päätösval-
lan delegointi

Nuorisojaosto

27.1.2022, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta
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27.1.2022, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

27.1.2022, § 3
Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 
2022

27.1.2022, § 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2022 (kausi 1.11.2021–31.10.2022)

27.1.2022, § 5
DobroCenter Finland ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

27.1.2022, § 6
Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelma kaudelle 2021–2025 sekä 
nuorten aloiteoikeuden toteutuminen Helsingin kaupungissa 2021

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 17
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrära-
hojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talous-
arvioon

HEL 2022-000344 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi toimialan esityksen 
13.1.2022 kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
voisi ylittää vuoden 2022 talousarviokohdalle (80 504) osoitetun irtai-
men omaisuuden määrärahan yhteensä 2 332 450 euroa ja Stoan lä-
hiörahastohankkeen määrärahan jäljellä olevan osuuden verran yh-
teensä 357 000 euroa.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitti kaupunginhallitukselle, et-
tä toimialalle osoitetusta 1 080 000 euron käyttötalouden lisämäärära-
hasta kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepi-
demiasta palautumiseksi siirretään vuodelle 2022 käytettäväksi 872 
936 euroa, koska hankkeiden toteutus jatkuu vuonna 2022.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitti kaupunginhallitukselle, et-
tä toimialalle osoitetusta 782 280 euron käyttötalouden erillismäärära-
hasta nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämi-
seen siirretään vuodelle 2022 käytettäväksi koronan takia siirtyneiden 
tapahtumien osalta 18 000 euroa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointihankkeet
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Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli toimia-
lalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle 
vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2021 talous-
arvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan yli-
tysesityksen vuodelle 2022. Perusteena on vastaavansuuruinen mää-
rärahasäästö vuonna 2021.

Vuoden 2021 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteel-
la tehdyt esitykset vuoden 2022 talousarvion ylittämisestä on toimitettu 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle määräaikaan 
14.1.2022 mennessä.

Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
vuonna 2021 käytettävissä 7 582 000 euron määräraha, johon sisältyi 1 
182 000 euron ylitysoikeus.

Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2021 jäävän 
käyttämättä yhteensä 2 332 450 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 
2022 talousarvioon.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on yh-
teensä 761 000 euroa. Kaupunginmuseon (298 924 euroa) ylitysesitys 
koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm. Ratikkamuseon uudistami-
sesta ja uuden kaupunginmuseon sekä kokoelmakeskuksen korvaavan 
tilan hankinnoista. Kaupunginorkesterin soitinten ja tuolien hankinnat 
viivästyivät (228 000 euroa). Helsingin taidemuseolta jäi käyttämättä 
aikataulullisista syistä Tennispalatsin varustamisen ja julkisen taiteen 
määrärahoja (91 096 euroa). Lisäksi kulttuurikeskuksissa oli yksittäisiä 
myöhentyneitä hankintoja, yhteensä 142 979 euroa.

Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 339 
000 euroa. Se koostuu myöhentyneistä hankkeista, mm. Kulttuurilabra, 
nuorisokahvila Roihuvuoressa (49 105 euroa), Bryggan tila (30 701 eu-
roa), Pakilan Allianssi (75 000 euroa) ja yksittäisistä pienemmistä myö-
hentyneistä hankinnoista, yhteensä 184 194 euroa.

Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta investointien ylitysesitys on 377 
450 euroa. Se koostuu Pasilan, Jätkäsaaren ja Pukinmäen palvelua-
lueuudistuksiin liittyvistä laite- ja kalustotilausten viivästymisestä (yht. 
119 394 euroa), Viikin perusparannushankkeeseen liittyvien ulko-
opasteiden lupien viivästymisestä (34 748 euroa) sekä muista pie-
nemmistä aluekirjastojen (74 937 euroa) ja Oodin (148 371 euroa) yk-
sittäisistä myöhentyneistä hankinnoista.

Toimialan hallinnon osalta ylitysesitys on 855 000 euroa. Se muodos-
tuu seuraavien hankkeiden siirtymisestä ensi vuodelle: turvallisuuteen 
liittyvät hankinnat 30 000 euroa, kokoelmanhallintajärjestelmä 50 000 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 9 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/3
01.02.2022

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

euroa, pelitoiminnan laitteet 120 000 euroa, palautusautomaatit 120 
000 euroa, robotiikka 40 000 euroa, Oodin laitteet 35 000 euroa, oven-
pielinäytöt 30 000 euroa, AV-laitteet 30 000 euroa ja digiohjelman eri 
kokonaisuudet 400 000 euroa. Hankkeiden siirtymisten syynä ovat lait-
teiden saatavuusongelmat ja koronan aiheuttamat aikatauluhaasteet.

Lähiörahastosta rahoitettavien hankkeiden osalta ylitysesitys koostuu 
Stoan aukion kehittämishankkeen käyttämättä jääneistä määrärahoista 
357 000 euroa. Laskuttamattomia urakkaeriä siirtyy edelleen vuodelle 
2022.

Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 kokouksessaan myöntää Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle 1 080 000 euron erillismäärärahan talousar-
vion kohdasta (1 30 01) kaupunginhallituksen käyttövarat, kaupungin 
palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautu-
miseksi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin seuraavasti:

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuu-
riin -hanke (10402010740401). Hanke on kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan, Palvelukeskus Helsingin ja Sosiaali- ja terveystoimialan yhtei-
nen. Hankkeen kokonaissumma on 780 000 euroa.

Määrärahasiirtoa 673 441 euroa vuodelle 2022 haetaan mm. liikkumi-
sen palvelutarjottimen toteuttamiseen ja viestimiseen sekä palvelutuo-
tannon ja koulutuksen lisäämiseen. Muuten tehdyn selvityksen tulokset 
eivät jalkaudu.

Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen 
ratkaisut -hanke (10402010740402). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
osuus 300 000 euroa. Hanke on yhteinen Kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa.

Määrärahasiirtoa 199 495 euroa vuodelle 2022 haetaan, koska aineis-
tojen, analyysien ja visualisointien täydennys, mallin pilotointi nuoriso-
palveluiden yksiköiden kanssa ja mallin dokumentointi, ohjeistus ja 
viestintä on aikataulutettu vuodelle 2022. Muuten toimintamallia ei saa-
da lopulliseen muotoonsa ja käyttöön koko nuorisopalveluissa.

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2021 kokouksessaan myöntää Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle 782 280 euron erillismäärärahan talousarvion 
kohdasta (1 30 01) kaupunginhallituksen käyttövarat, josta 722 280 eu-
roa nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja 60 000 euroa nuorten 
työllistämiseen Job’d-toimintamallin avulla. Määrärahasiirtoa haetaan 
työllistämiseen Job’d toimintamalli hankkeelle (104020107602) koronan 
takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 18
Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2021-013057 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2022 talou-
sarvion noudattamisohjeet.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion 
noudattamisohjeet, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 (§ 293) kaupunkistrategian 
vuosiksi 2021−2025. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaes-
sa valtuustokauden talousarvioita, tulosbudjetteja ja toimintasuunnitel-
mia.

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista arvioi-
daan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa, 
jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten mit-
tareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin 
valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.

Keskushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat vuoden aikana ta-
louden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, ajankohtaisia ta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 12 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
01.02.2022

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

lousteemoja sekä linjaavat tarvittaessa ajankohtaisia kysymyksiä rahoi-
tusjohtajan vetämässä talouden ohjausryhmässä (TOR).

Koronaepidemian sekä sote-uudistuksen rahoitusmuutosten vaikutuk-
set kaupungin talouteen ovat kuitenkin merkittäviä. Kaupunki onkin uu-
dessa kaupunkistrategiassaan määrittänyt selkeät taloudenpidon vas-
tuuperiaatteet.

Kaupunkistrategian panostukset palveluiden kehittämiseen sekä koro-
naepidemiasta toipumiseen aiheuttavat aikaisempaa suurempaa toi-
mintamenojen kasvua.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on vuodelle 2022 varattu 70 mil-
joonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenra-
kennustarpeisiin. Paketista kohdennetaan 8 miljoonaa euroa kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toimialalautakuntien tulee tehdä esitys kaupunginhallitukselle korona-
palautumisen määrärahojen yleispiirteisestä käyttösuunnitelmasta 
14.1.2022 mennessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
(21.12.2021 § 213), että kaupunginhallitus kohdentaa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialalle 8 miljoonaa euroa koronapalautumisen määräraho-
ja kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvoin-
tivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle 
lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien 
vahvistamiseen.

Kaupunginhallitus esitti edelleen (10.1.2022 § 2) kaupunginvaltuustolle 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaista koronapalau-
tumisen määrärahojen kohdentamista. Kaupunginvaltuusto päätti 
(19.1.2022 § 5) kohdentaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityk-
sen mukaisesti 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Käyttösuunnitelman yleispiirteisyydellä mahdollistetaan toimialalauta-
kunnalle joustavuutta määrärahan käytössä. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala voi hakea vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen 
siirtoa seuraavalle vuodelle 17.1.2023 mennessä.

Lautakunnat ja johtokunnat valvovat, että niiden alainen toiminta on 
kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista.

Käyttötalouden määrärahan sitovuus ja ylittäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on nettobudjetoitu yksikkö. Nettobud-
jetoiduilla yksiköillä käyttötalouden sitova taso on toimintakate. Mikäli 
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toimintakate uhkaisi alittua, on toimialan saatava kaupunginvaltuustolta 
päätös katteen alitusoikeudesta.

Talousarvion avustusliitteessä (talousarvion liite 1) on varjostettu ne 
avustukset, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla sitovia avustuksia ovat laitosavustukset.

Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta 
on suunniteltava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti 
riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vas-
taavien henkilöiden ohella toimialajohtajille, liikelaitosten toimitusjohta-
jille ja virastopäällikölle sekä lauta- ja johtokunnille. Pääsääntöisesti ta-
lousarvion määrärahan ylitysoikeuksia ei myönnetä.

Talousarvion toteutumisennuste

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2022 kolme kertaa. 
Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2023 alustava tilin-
päätös keskitetysti kanslian ja taloushallintopalvelun toimesta.

Toteutumisennusteen yhteydessä toimialojen ja liikelaitosten tulee ra-
portoida talousarvion toteutumiseen vaikuttavat merkittävät poikkeamat 
toimintaympäristössä sekä edistyminen toimintasuunnitelmaan kirja-
tuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä sekä toimia-
latason strategiamittareissa. 

Ennusteen riskejä koskevassa osiossa raportoidaan lyhyesti merkittä-
vistä toteutuneista ja uhkaavista riskeistä sekä ajankohtaisista riskien-
hallinnan kehittämistoimista.

Lisäksi toimialojen tulee raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyt-
töön vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista tai toimialan oman 
toiminnan muutoksista kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastol-
le välittömästi muutosten tultua tietoon. Ensisijaisena tavoitteena on ai-
na muutosten sopeuttaminen talousarvioon. 

Keskeisiä muutoksia noudattamisohjeissa

Ohjeistukseen (luku 4) on lisätty maininta talousarvion yhteydessä pää-
tetystä koronapalautumisen määrärahasta. Toimialalautakuntien tulee 
tehdä esitys kaupunginhallitukselle koronapalautumisen määrärahojen 
käyttösuunnitelmasta 14.1.2022 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt esityksen koronapalautu-
misen määrärahoista kaupunginhallitukselle (21.12.2021 § 213). Kau-
punginhallitus on esittänyt asian edelleen kaupunginvaltuustolle 
(10.1.2022 § 2) ja kaupunginvaltuusto päättänyt (19.1.2022 § 5) kult-
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tuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahojen käyttösuunnitelman lauta-
kunnan esityksen mukaisesti.

Tilahankkeiden suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on, että hank-
keiden toteutuskustannukset eivät ylitä 4 000 eur/m2. Jos kustannukset 
uhkaavat kohota tavoitetasoa korkeammiksi, tulee kustannuksiin vai-
kuttavia osatekijöitä tarkastella kokonaisuutena, jotta kaupungin tila-
hankkeille asettamat strategiset tavoitteet toteutuvat tasapainoisesti. 
Mikäli tilojen toteuttaminen edellyttää korkeampia kustannuksia tulee 
kustannusylityksestä laatia erillisselvitys siitä miksi tiloja ei voida tuot-
taa halvemmalla.

Vuoden 2022 aikana sisäistä vuokramallia kehitetään siten, että perus-
korjauksista aiheutuvat vuokrankorotukset vastaavat kaupunkistrate-
gian mukaisesti tarkemmin peruskorjausten tosiasiallista elinkaarikus-
tannusta.

HKL:n yhtiöittämisestä on lisätty oma alalukunsa.

Henkilöstöohjeistuksen osuutta lyhennetty ja selkeytetty.

Vakuutusrahaston ohjetta on täsmennetty liittyen alle 5 000 euron va-
hinkoihin.

Käyttöomaisuuteen liittyvää ohjeistusta on täsmennetty ja selkeytetty.

Osallisuusrahaston ohjeistukseen lisätty tietoa menettelystä valmistu-
vien hankkeiden kohdalla.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 920
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§ 19
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen 
kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

HEL 2021-012409 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
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Korkkula Vesa Skeittipuistojen kunnostuk-
sen tarve Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin ylläpi-
tämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan toi-
mintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi on 
oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraamista 
ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden budjetoin-
tia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittäminen 
on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestelmien ke-
hityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seuran-
nan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin nä-
kökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjel-
maa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskau-
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della 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyse-
lyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, 
kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien koh-
teiden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laa-
tuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittioh-
jelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipai-
koista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 
4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös 
vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kau-
punkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
velu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yh-
teydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjaus-
toimenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja 
korjaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa 
Korkkulan ja 34 muun valtuutetun aloitteesta koskien skeittipuistojen 
kunnostuksen tarpeesta Helsingissä. Aloite on kokonaisuudessaan liit-
teenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Korkkula Vesa Skeittipuistojen kunnostuk-
sen tarve Helsingissä

Oheismateriaali

1 Skeitti_kysely_tulokset_raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta ulkoliikuntapai-
kan rakentamiseksi Akseli Toivosen kentälle

HEL 2021-013427 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ulkoliikuntapaikan raken-
tamismahdollisuuksien selvittämistä Akseli Toivosen kentän lähiympä-
ristöön.

Helsingistä löytyy alkuvuodesta 2022 yhteensä 159 ulkokuntoilu- ja 85 
lähiliikuntapistettä. Toimipisteet ovat moninaisia muun muassa koon, 
varustelutason ja liikunta- sekä kuntoilumahdollisuuksien osalta. Liikun-
tapaikat ovat lukumäärällisesti jakaantuneet maantieteellisesti varsin 
tasaisesti ympäri kaupunkia.

Tilanteen selkeyttämiseksi kaupunki perusti keväällä 2021 lähiliikunta-
paikat-työryhmän, jonka tavoitteena on luoda toimintamallit ja strategia 
kaupunkilaisten perusliikuntaedellytysten yhdenmukaistamiseksi lähilii-
kuntapaikkaohjelman mukaisesti. Työryhmässä on edustajat kulttuurin 
ja vapaa-ajan, kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta. Työryhmä jatkaa toimintaansa suunnitelmien mukaisesti 
vuonna 2022. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös ulkoliikuntapaikan 
mahdollista sijoittamista Akseli Toivosen kentälle tai sen läheisyyteen.

Helsingin lähiliikuntapaikat ovat suosittuja liikunta- ja kuntoilupisteitä. 
Lisäksi käynnissä oleva Covid19-pandemia on lisännyt ulkoliikunnan ja 
sitä kautta erilaisten liikunta- sekä kuntoilupisteiden käyttöä entises-
tään. Erityisen suosittuja ovat olleet uudentyyppiset ja maksuttomat ul-
kokuntosalit, Helsinki gymit, joita voi löytää esimerkiksi Pirkkolasta, Pa-
loheinästä, Hietaniemen uimarannalta ja Kurkimäestä. 

Akseli Toivosen kentän ulkoliikuntapaikkaa suunniteltaessa tulee pohtia 
ennen kaikkea sen luonnetta ja sijoittelua. Nykyisellä kivituhkakentällä 
pelataan tällä hetkellä kesäisin jalkapalloa ja talvisin se on jääurheilula-
jien käytössä. Liikuntapalvelukokonaisuuden 14.12.2021 kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnassa hyväksytyn palvelustrategian mukaisesti 
luonnonjääkenttien muuttamista toisiin tarkoituksiin tulisi välttää. Näin 
ollen varsinainen Akseli Toivosen (iso) kenttä ei ole sopiva paikka uu-
delle ulkoliikuntapaikalle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 19 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
01.02.2022

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

Kentän vieressä sijaitsevat kuitenkin lasten leikkipuisto sekä kivituhka-
pohjainen lentopallokenttä. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen 
mukaan jälkimmäinen kenttä on varsin vähäisellä käytöllä ja voisi sopin 
hyvin ulkoliikuntapaikan sijoituspaikaksi. Kyseinen kenttä on kuitenkin 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa, joten lautakunta ei voi tehdä 
päätöstä ulkoliikuntapaikan toteuttamista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Järvinen Jukka Ulkoliikuntapaikka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 1.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka 
Järvisen ja 21 muun valtuutetun aloitteesta ulkoliikuntapaikan rakenta-
miseksi Akseli Toivosen kentälle. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä. 

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Järvinen Jukka Ulkoliikuntapaikka
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta luvalli-
sen maalauspaikan perustamiseksi Käpylän liikuntapuiston yhtey-
teen

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa maalauspaikan perusta-
mista Käpylän liikuntapuistoon. Lautakunnan näkemyksen mukaan so-
piva sijainti olisi aloitteen mukaisesti puiston koilliskulmassa, Messu-
keskuksen ja ylipainehallin välissä, lähellä Koskelantietä. Kyseiseltä 
alueelta löytyvät muun muassa ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -
kenttä. 

Yllä kuvatulla alueella sijaitsee maalaustoimintaa varten sopiva betoni-
seinä, johon on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos. Liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan vastaavanlaisen maalaustoimin-
nan harjoittaminen kyseisen teoksen päälle on kuitenkin mahdollista. 
Maalaamisesta syntyvää jätettä (varsinkin maalipurkit) varten betoni-
seinän läheisyyteen tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan yl-
läpitäminen vaatii säännöllisiä lisähoitotoimenpiteitä alueella.

Huomioitavaa on, että betoniseinä ei ole kokonaisuudessaan kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Seinän länsiosasta vastaa kau-
punkiympäristön toimiala, jonka näkemyksen mukaan yllä esitetty paik-
ka on liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen tapaan sopiva graffiti-
seinälle.

Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 11 luvallista graffiti-
seinää (Arabianranta, Herttoniemenranta, Jakomäki, Kannelmäki, Kon-
tula, Koskela, Kannelmäki, Luuppi, Suvilahti, Tullikirjuri, Vuosaari), jot-
ka ovat painottuneet voimakkaasti Itä-Helsinkiin.

Helsingin kaupungin graffitiseinistä suurimmalta osin vastaavan nuori-
sopalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan graffitiseinien tärkeys 
kaupunkikulttuurissa on merkittävää ja ne edistävät kulttuurillista toi-
mintaa alueittain. Luvallisilla graffitiseinillä on suuri vaikutus ihmisten 
positiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Nuorisopalveluiden katutaidetoi-
misto on jo vuosia tehnyt töitä näiden hankkeiden eteen. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 10.11.2021 Tuomi-Nikula Tuomas Luvallinen maalaus-
paikka Käpylän liikuntapuiston yhteyteen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 1.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle varavaltuutettu 
Tuomas Tuomi-Nikulan ja 29 muun valtuutetun aloitteesta luvallisen 
maalauspaikan perustamisesta Käpylän liikuntapuistoon. Aloite koko-
naisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 10.11.2021 Tuomi-Nikula Tuomas Luvallinen maalaus-
paikka Käpylän liikuntapuiston yhteyteen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin 
rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Teija Makkosen ehdotuksesta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Makkonen Teija Jalkapallohallin rakentami-
nen Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 24 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
01.02.2022

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

lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
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pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo-
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 12 
tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimialat se-
kä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikautenakaan 
jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin runsaasti 
ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimistoaikojen 
sisältä.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 1.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Teijo 
Makkosen ja 29 muun valtuutetun aloitteesta jalkapallohallin rakenta-
miseksi Tapulikaupunkiin. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Makkonen Teija Jalkapallohallin rakentami-
nen Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Seurasaaren 
uimala-alueen saunahankkeen perumiseksi

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Vepsä Sinikka Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen peruminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Seurasaaren saunahank-
keen toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Seurasaaren uimala-alueen sau-
nahankkeen perumista ja esittää, että saunapaikan hakuprosessia jat-
ketaan suunnitellusti siten, että varaukseen ja myöhemmin maanvuok-
rasopimukseen kirjataan riittävät ehdot liittyen uuden saunan toimin-
taan, saunan toteutussuunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liittyen. 
Näin varmistetaan, että saunahanke ei vaaranna alueen suojelutavoit-
teiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön toteutumista. Kaikki rannan ny-
kykäytön muodot jatkuvat saunahankkeen toteutuessakin.
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Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja 
kaupunki vastaa kysyntään tarjoamalla kolmea uutta saunatonttia kes-
keisiltä rantapaikoilta, joista yksi on Seurasaaren saunapaikka. Haku-
menettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi valittiin 
loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on päättä-
nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot. Yleiseen käyt-
töön tulevien saunojen yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös pieni-
muotoista kahvila- ja ravintolatoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo saunatoiminnan vahvistavan uimarannan tunnet-
tavuutta kaupunkilaisten keskuudessa ja siten lisäävän sen käyttöä ja 
laajentavan käyttäjäkuntaa. Sauna kahviloineen on myös toivottu lisä 
Seurasaaren suositun rantareitin palveluihin. 

Seurasaaressa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä ui-
maranta. Seurasaaren uimaranta on Helsingin kahdesta nudistirannas-
ta toinen. Seurasaaren uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, ai-
datut alueet. Uimala on yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
jolloin uima-asua on käytettävä. Uima-asua edellyttävät vuorot on to-
dettu suosituiksi ja niiden laajentavan uimarannan kävijäkuntaa. Uima-
rantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannalla on 
uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Toi-
saalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pinta-
alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajempaakin 
käyttäjäkuntaa.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa. Hakumenettelyn arviointikriteereissä on painotettu sauna-
palveluiden tarjoamista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi 
myös uimarannan nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka 
myötä nykyistä useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyi-
sin suljetuksi mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan.

Seurasaaren uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018–2020 aika-
na vaihdelleet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimaran-
taa voidaan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään piene-
nä uimarantana, koska Helsingissä on 15 uimarantaa, joissa on 
enemmän käyntikertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön li-
säksi Seurasaaren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 
käyntikertaa. Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren 
Uimarit ry. Tilastojen valossa voidaan todeta, että pandemia-aika on 
kasvattanut myös Seurasaaren uimarannan kävijämääriä.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004, ja silloin teh-
dyt linjaukset ovat edelleen asianmukaiset. Seurasaaren uimalan käy-
tössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alu-
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eeksi, jolla muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuu-
rihistoriallinen arvo säilyy. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa uima-
latoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.

Asemakaavan mukaan uimalan rakennukset, aita ja rakennelmat on 
säilytettävä. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus katsoo, et-
tä saunahankkeessa esitetyt muutokset ovat asemakaavan mukaisia. 
Eteläosan aidan siirtäminen tai uudelleen rakentaminen vanhan mallin 
mukaan ei heikennä uimala-alueen arvoa.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää 
rantojen palveluiden kehittämistä. Saunapaikkojen vuokralaisten ja to-
teuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuok-
rat on ennalta määritelty. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen 
perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden 
tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. 

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 28.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Si-
nikka Vepsän ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen siitä, että kaupungin 
tulisi ryhtyä toimiin Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen peru-
miseksi. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Vepsä Sinikka Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen peruminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin 
ylläpitämiä talviuintipaikkoja

HEL 2021-006821 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
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelu-
kokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalveluko-
konaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikun-
tapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin 
mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina 
ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei 
osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee 
talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimin-
taa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikun-
nan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuk-
sia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritys-
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ten kanssa, eikä se näin ollen ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa 
tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kau-
punkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki 
toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka 
järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. 

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilais-
ten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat 
hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdolli-
suuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin – niminen hanke 
sai 3 875 ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laadi-
taan toteutussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen ver-
kostosta, ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteut-
taminen perustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä.
OmaStadi hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen 
ylläpidosta sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa. 

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa tal-
viuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten 
tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista sauna-
toimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyt-
tä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. 
talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esi-
merkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varustei-
den huollosta ja kunnossapidosta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna 
Vuorijoen toivomusponnesta, jossa esitetään, että tulisi selvittää, voisi-
ko kaupunki itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa 
talviuintipaikkaa, yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuin-
tipaikkojen ohella. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 25
HPS Areenat Oy:n Paloheinässä sijaitsevan pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2021-013803 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin kaupungin 
35. kaupunginosassa (Tuomarinkylä) sijaitsevan, karttaliitteeseen mer-
kityn noin 15 150 m² suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-423-3-1086) 
HPS Areenat Oy:lle jalkapallotoimintaa varten. Vuokra-alueeseen sisäl-
tyy noin 4 650 neliömetrin suuruinen alue, jonka ylläpito on vuokralai-
sen vastuulla. Vuokraa peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-
alan noin 10 500 neliömetrin perusteella.

Vuokrasopimus solmitaan 1.4.2022 lukien 14.3.2038 saakka liitteenä 
olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Vuokralaisen kanssa 
tehty nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.3.2022 uuden sopimuksen 
tullessa voimaan.

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

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.12.2021
2 HPS Areenat Paloheinä
3 Paloheinänkenttä_HPS Areenat Oy_kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 33 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/11
01.02.2022

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

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HPS Areenat Oy on hakenut Paloheinässä osoitteessa Pakilantie 86 a 
00670 Helsinki sijaitsevan maa-alueen maanvuokrasopimuksen uusi-
mista ja pidentämistä 14.3.2038 saakka. Liikuntapalvelukokonaisuus 
kannattaa vuokrasopimuksen uusimista. 

Liikuntalautakunta on aiemmin vuokrannut kyseisen maa-alueen HPS 
Areenat Oy:lle 8.4.2013 tekemällään päätöksellä 15.3.2012─14.3.2028 
väliseksi ajanjaksoksi. Uudessa maanvuokrasopimuksessa vuokra-
aluetta on laajennettu kaakkois- ja lounaiskulmissa siten, että se käsit-
tää alueella sijaitsevat ja yhtiön rakennuttamat tekonurmikentät jatkos-
sa kokonaan.

Uuden vuokra-alueen maa-alueen koko on 15 150 m². Alueella sijait-
see iso ja pieni tekonurmipintainen harjoitus- ja pelikenttä sekä katso-
morakennelmia. HPS Areenat Oy:lle on lisäksi vuokrattu vuonna 2021 
viideksi vuodeksi Paloheinänkentän pysäköintialueelta 575 m² suurui-
nen maa-alue, jolle yhtiö on rakennuttanut 300 m² kokoisen sosiaalira-
kennuksen. Kiinteistön investointikustannukset olivat yhtiön ilmoituksen 
mukaan noin 400 000 euroa. HPS Areenat Oy:llä on niin ikään oman 
ilmoituksen mukaan intressejä kehittää vuokra-alueitaan myös tulevina 
vuosina. 

Kesällä 2022 HPS Areenat Oy:n tarkoituksena on uusia ison kentän te-
konurmimatto. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 350 000 
euroa, jota varten HPS Areenat Oy on suunnittelut hakevansa avustus-
ta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). AVI:n liikuntapaikkaraken-
tamisavustuksen saamisen yhtenä ehtona on vähintään 15 vuotta voi-
massa oleva maanvuokrasopimus, minkä takia kenttäalueen vuokraso-
pimuksen uusiminen on nyt ajankohtaista.

Pienen tekonurmikentän maton uusiminen HPS Areenat Oy:n on tarkoi-
tus toteuttaa 2020-luvun jälkipuoliskolla.
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Tulevaisuudessa vuokrakohteessa on tarkoitus jatkaa pääasiassa jal-
kapalloilun harrastamista. Kenttäalueen pääkäyttäjinä olisivat iltaisin ja 
viikonloppuisin Helsingin Palloseuran (HPS) jäsenet (noin 1300 hlö) 
sekä päiväsaikaan lähialueen koulut, päiväkodit ja asukkaat. Varattujen 
vuorojen ulkopuolella HPS Areena Oy:n periaatteena on pitää kenttä 
avoimena kaikille jalkapallosta kiinnostuneille henkilöille. 

Talviaikaan (15.12. ─ 15.3.) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuulu-
valla liikuntapalvelukokonaisuudella on mahdollisuus jäädyttää noin 50 
prosenttia kenttäalueista jääurheilun tarpeisiin edellisen sopimuksen 
yhteydessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Asemakaava

Alueella on voimassa 15.12.1989 lainvoiman saanut asemakaava nro 
9573, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3135-2) vuoden 2043 loppuun 
asti. Alue on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 15 150 m². Vuokra-
alueeseen sisältyy noin 4 650 neliömetrin suuruinen alue, jonka ylläpito 
on vuokralaisen vastuulla. Vuokraa peritään vain varsinaisen kenttä-
alueen pinta-alan noin 10 500 neliömetrin perusteella.

Vuokrakohteen markkinahinta on pyritty selvittämään kuntalain 130 §:n 
tarkoittamalla tavalla (arviolausunto 11.11.2021/Gem Property Oy). 
Kuntalain 130 § ei estä kuntaa vuokraamasta aluetta muulla hinnalla 
kuin markkinahinnalla. Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalau-
takunnan 22.1.2015, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleis-
periaatteita. Kenttäalueesta noin 6 628 m² on vuosittain 3,5 kuukauden 
ajan (15.12.–31.3.) jäädytettynä luistelukäyttöön. Edellä mainitusta alu-
eesta ei tuolloin peritä vuokraa.

Täysimääräinen vuosivuokra (vuoden 2021 keski-indeksillä 2017) on 
vuokrauksen alkaessa 8 639,65 euroa (alv 0%). Perusvuosivuokra on 5 
% maan pääoma-arvosta.
Täysimääräisen vuokran laskukaava

Maa-alue: 
8,5/12 kk x 10 500 m2 x 1,00 €/m2 x 5 % x 20,17 = 7 500,72 euroa
3,5/12 kk x 3872 m2 x 1,00 €/m2 x 5 % x 20,17 = 1 138,93 euroa
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Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien täysimääräinen vuosivuokra sido-
taan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on 428,34 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perus-
indeksi on 100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan ker-
tomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen ka-
lenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 
100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokrasopimukseen on kirjattu ehto, jossa taataan koululaisille kentän 
maksuton käyttö arkipäivisin 8–16 välisenä aikana keväällä huhtikuun 
alusta toukokuun loppuun sekä syksyllä elokuun puolivälistä lokakuun 
puoleen väliin.

Esitetty alue on ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn 
tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittävä edistävä 
hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

HPS Areenat Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan kaikesta raken-
tamisesta ja ylläpidosta. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu 
liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen

Valtiontukilausunto

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

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja HPS Areenat Oy:n 
kanssa saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevaa 
urheilualuetta käyttävät pääasiallisesti paikallisen urheiluseuran jäse-
net, lähialueen päiväkotilaiset ja koululaiset sekä muut lähiseudun 
asukkaat. Maanvuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki 
ei kuitenkaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska tuki ei ole 
omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuki ei vaiku-
ta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska kyse on urheilutilasta, joka 
palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti 
houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 
197).

Toimivalta

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 2.12.2021
2 HPS Areenat Paloheinä
3 Paloheinänkenttä_HPS Areenat Oy_kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kuva



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 37 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/12
01.02.2022

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

§ 26
Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinnin hankin-
ta

HEL 2021-011456 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A hyväksyä Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinnin 
hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin 
välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan
 - tekemään hankinnasta päätöksen
 - päättämään optiokauden käyttöönotosta
 - allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat 
   sopimukset 

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat vesiliikennepäällikkö Tapio Rossi ja han-
kinta-asiantuntija Niina Lammi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi
Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 310 87937

tapio.rossi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
5 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
6 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
7 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
8 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.1.2022, § 3 muuttaa valmis-
telukäytäntöä siten, että kaikki yli 500 000 euron hankinnat tuodaan 
lautakunnan käsittelyyn jo hankinnan käynnistämisvaiheessa, jotta lau-
takunta voi nykyistä vahvemmin ohjata ja valvoa hankintojen kriteerei-
tä. 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat vesireittiliikennöintipalvelut kaupungin itäisen 
saaristoliikenteen reiteille. Hankinta on jaettu seuraaviin kolmeen (3) 
osa-alueeseen:1) Itäinen saaristoreitti; 2) Vasikkasaari; ja 3) Kaunis-
saari.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilusaariin tapahtuvan vesiliiken-
teen sopimukset ovat päättyneet 2021. Hankinta tehdään, että voidaan 
ylläpitää aiemman tasoiset julkiset vesiliikenneyhteydet Kuvan ulkoilu-
saariin. Lisäksi kilpailutetaan liikenne kaupunkiympäristötoimialan hal-
linnassa olevaan Vasikkasaareen Kympin toimialajohtajan Kuvalle an-
taman valtuutuksen mukaisesti.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menette-
lyllä käyttöoikeussopimuksena.

Tarjoukset vertaillaan osa-alueittain kokonaistaloudellisen edullisuuden 
mukaisesti. Kokonaistaloudellisuuden perusteena käytetään parasta 
hinta-laatusuhdetta. Hintakriteerin painoarvo on 50 %. Hintakriteeri 
muodostuu eri lipputyyppien yhteenlasketusta kokonaishinnasta. Laa-
tukriteerin painoarvo on 50 %. Laatukriteeri koostuu: 1) matkustajaka-
pasiteetista 2) päivittäisten lähtöjen vähimmäismäärän ylittävistä läh-
döistä per suunta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava 
palvelu sekä palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten 
tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.
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Hankinnalla pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti Helsin-
gin kaupungin merellistä strategiaa, jossa tarkoituksena on muun 
muassa saariston saavutettavuuden parantaminen sekä ympäristöhait-
tojen vähentäminen vallitseva markkinatilanne huomioon ottaen.

Kilpailutettavana olevien reittien lipputuloilla palveluntuottajilla ei ole 
mahdollista tehdä investointeja ympäristöystävällisempään kalustoon 
(palveluntuottaja kantaa palveluun liittyvän toiminnallisen ja taloudelli-
sen riskin eli kaupunki ei tue tai osta vesiliikennepalvelua). Mikäli liiken-
teessä vaadittaisiin biopolttoaineen käyttämistä, kasvaneet polttoaine-
kustannukset nostaisivat matkalippujen hintaa noin 10-30 %. Ainoa ta-
pa miten saadaan sähkökäyttöisiä saaristolaivoja kaikille kaupungin yl-
läpitämille reiteille on se, että kaupunki hankkii kaluston ja kilpailuttaa 
ainoastaan liikenteen operoinnin (kalustoyhtiömalli).

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevien sopimusluonnosten mu-
kaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 1.5.2022, ja se on voi-
massa 30.10.2024 asti. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mahdol-
lista jatkaa enintään yhdellä kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudel-
la. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1−8 (tarjouspyyntö, koh-
teiden kuvaukset ja sopimusluonnokset). Hankintalain (1397/2016) 60 
§:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla en-
nen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista in-
ternetissä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi
Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 310 87937

tapio.rossi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
5 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
6 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
7 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
8 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
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Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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§ 27
Galleria A2 Oy:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston pää-
tökseen

HEL 2021-013105 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Galleria A2 Oy:n oikaisuvaa-
timuksen koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 7.12.2021, § 43: 
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako, 
alle 50 000 euron hakemukset.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Marjaana Jaranne, suunnittelija, puhelin: 310 21502

marjaana.jaranne(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, Galleria A2 Oy, 18.12.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus, Galleria A2 Oy, 18.12.2021

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

Galleria A2 Oy vaatii 18.12.2021 toimittamassaan oikaisuvaatimukses-
saan, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjas-
tojaoston päätöstä 7.12.2021, § 43: Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, 
kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako, alle 50 000 euron hakemukset ja 
myöntää hakijalle harkinnanvaraisen avustuksen.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että sitä ei ole kohdeltu tasavertai-
sesti, koska avustuksia on voitu myöntää myös osakeyhtiömuotoisille 
toimijoille. Galleria katsoo, että sen toiminta ei täytä kaupallisuuden 
tunnusmerkkejä. Tätä todistellaan kuvailemalla gallerian toiminta.

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

Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteel-
la.

Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan galleriatoimintaa vain rajatusti. 
Tuen piirissä olevat galleriat ovat olleet ensisijaisesti taiteilijavetoisia 
yhdistyksiä. Tuki perustuu aina hakemuskohtaiseen harkintaan.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan gallerian toimintaa on hakemus-
ten keskinäiseen vertailuun perustuvassa harkinnassa pidetty verrattain 
tyypillisenä yksityisenä galleriatoimintana huolimatta siitä, että sen toi-
minnassa on myös sosiaalisia ulottuvuuksia.  Tämän vuoksi hanke ei 
ole noussut tuettavaksi ehdotettujen joukkoon. Näin hakemusta ei ole 
hylätty sen vuoksi, että hakijana on osakeyhtiö. Hakijaa ei myöskään 
ole kohdeltu epätasa-arvoisesti, vaikka muodollinen hylkäysperustelu ei 
kaikilta osin avaa hylkäämisen perustelua.

Oikaisuvaatimuksen tekijä Galleria A2 Oy haki toiminta-avustusta 
25 000 euroa ensisijaisesti kattamaan galleriatoimintaan liittyviä palk-
kakuluja.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoises-
ti.

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

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen
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Lisätiedot
Marjaana Jaranne, suunnittelija, puhelin: 310 21502

marjaana.jaranne(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, Galleria A2 Oy, 18.12.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus, Galleria A2 Oy, 18.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 07.12.2021 § 43
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§ 28
Helsinki Pride -yhteisö ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston päätökseen

HEL 2021-013105 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsinki Pride -yhteisö ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 
7.12.2021, § 43: Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjas-
tojaoston 1. jako, alle 50 000 euron hakemukset.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021

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

Helsinki Pride -yhteisö ry vaatii 23.12.2021 toimittamassaan oikaisu-
vaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston 7.12.2021 § 43 tekemää päätöstä myöntää yhtei-
sölle vuoden 2022 avustuksena 5 000 euroa. Yhteisö esittää avustuk-
sen nostoa lähemmäksi vuoden 2021 toiminta-avustusta, joka oli 
20 000 euroa. Lisäksi yhteisö haluaa tiedon, miksi päätöksen liitteessä 
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edellisvuoden avustussumma on merkitty 71 500 euroksi 20 000 euron 
sijaan. 

Helsinki Pride -yhteisö ry vetoaa perusteluinaan siihen, että avustus on 
mahdollisesti ainoa sen saama tuki viikon järjestämiseen vuonna 2022. 
Lisäksi yhteisön kulttuuritapahtumat ovat olleet aliresursoituja ja tule-
van tapahtuman suunnittelu ja budjetointi ovat perustuneet korkeam-
man avustusmäärärahan olettamaan. 

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

Helsinki Pride -yhteisö ry:lle on osoitettu kaupungin avustuksia vuodelle 
2021 yhteensä 167 167 euroa. Lisäksi Helsinki Pridellä on ollut kans-
liapäällikön hyväksymä vastikkeellinen tapahtumayhteistyösopimus ja 
siihen kuuluva 80 000 euron tuki tapahtumaturvallisuuteen ja puhtaa-
napitoon.  

Käsittelyn pohjana oleva yhteisön tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa ti-
likauden ylijäämäksi 217 087,79 euroa. Siirtoveloiksi on merkitty 
134 636,96 euroa. Rahoitusarvopapereita yhteisöllä on taseen vastaa-
vissa 431 360,40 euroa.  

Kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaan avustuksia ei myönnetä 
samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin va-
ratusta määrärahasta.  

Yhdistyksen mukaan sen kirjanpito on järjestetty siten, että avustusten 
kohdentuminen eri käyttötarkoituksiin voidaan selvittää. Helsinki Priden 
avustushakemuksen liitteenä olevasta allekirjoitetusta vuoden 2020 ti-
linpäätöksestä ei tätä voi kuitenkaan riittävästi todentaa. Hakija ei ole 
myöskään toimittanut avustettavilta pyydettyä erillistä selvitystä koro-
nan vaikutuksista talouteen ja toimintaan. 

Edellä mainitun perusteella on yhdistyksen avustustarve arvioitu uudel-
leen ja avustus laskettu 5 000 euroon. Hakemukset käsitellään aina 
sen hetkisten annettujen tietojen perusteella. Avustukset ovat harkin-
nanvaraisia eikä edellisen vuoden avustus sido seuraavan vuoden har-
kintaa. 

Avustuspäätöksen liitepohja tulostetaan kaupungin avustusjärjestel-
mästä. Järjestelmä ottaa edelliseen myönnettyyn avustukseen usein 
myös muista palveluista saatuja avustuksia, mikäli hakijalla niitä on. 
Siksi summa ei aina vastaa juuri käsittelyssä olevan avustusluokan tie-
toja. Näin on käynyt myös Helsinki Priden kohdalla. 
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Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoises-
ti.  

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

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 07.12.2021 § 43
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 26 (A) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 25 ja 26 (B) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 27 ja 28 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:
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Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 51 (52)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

01.02.2022

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

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

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

Anna Karhumaa Nina Katariina Miettinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.02.2022.


