
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 1 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
26.04.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

§ 67
Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin 
vuodelle 2022

HEL 2021-009353 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Eeva Kärkkäisen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 37536

mervi.karppanen(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hinnoitteluperiaatteet 2022 26.4.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää muuttaa toimialan hinnoitte-
luperiaatteita 1.5.2022 lukien siten, että toimialan yhteisiin subventoita-
viin alennusryhmiin lisätään turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hake-
neet tai saaneet.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin 
säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, 
hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta 
toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suo-
rittamisesta. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 7.9.2021 päättänyt kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan 
viranhaltijat ja työntekijät päättävät vuoden 2022 hinnoista, maksuista, 
vuokrista ja korvauksista. Päätöksen mukaan subventoitavia henkilö-
asiakkaita ovat alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat, lotat, sotainvalidit ja rin-
tamaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan kanssa, Kuvan lauta-
kunnan, kaupunginvaltuuston sekä jaostojen (kulttuuri- ja kirjasto, lii-
kunta ja nuoriso) jäsenet ja varajäsenet, opiskelijat, eläkeläiset, työttö-
mät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat ja Helsingin kaupungin 
työntekijät. 

Uuden alennusryhmän lisäämisen arviointi on ajankohtaista johtuen 
Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Ukrainasta pa-
kenevien ihmisten maahantulosta. Sotien, konfliktien, luonnonkatastro-
fien tai muiden syiden johdosta omasta maastaan pakenevat ihmiset 
hakevat ensisijaisesti turvaa. Akuuteimman henkilökohtaisen kriisin lie-
vennyttä nousevat pinnalle kysymykset sopeutumisesta uuteen ja 
useimmiten vieraaseen yhteiskuntaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan palve-
luilla voi tässä kotoutumisen prosessissa olla keskeinen rooli. Toiseksi 
useissa tutkimuksissa liikunnalla ja kulttuurilla on todettu olevan useita 
fyysistä ja henkistä terveyttä edistäviä vaikutuksia, minkä ohella liikunta 
ja kulttuuri tarjoavat paikkaansa etsiville ihmisille mielekästä tekemistä. 
Alennusryhmän lisäämisen toimialan hinnastoon odotetaan osaltaan 
auttavan turvapaikkaa tai kansainvälistä suojelua hakeneita tuntemaan 
itsensä tervetulleiksi Helsinkiin sekä samalla edistämään heidän hyvin-
vointiaan. Voidaan myös olettaa, että turvapaikan hakijat vertautuvat 
sosioekonomiselta asemaltaan ryhmiin, jotka jo on määritelty alennus-
ryhmiin lukeutuviin ryhmiin.  

Viranomaisen tulee toiminnassaan turvata perus- ja ihmisoikeuksien to-
teutuminen. Viranomaisen harkintavaltaa rajoittavat harkinnanvaraisten 
maksujen määräämisessä harkintavallan yleiset rajoitusperiaatteet eli 
hallinnon oikeusperiaatteet. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa 
asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain 
mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava 
puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 
Alennusryhmää perustettaessa tulee hallinnon oikeusperiaatteiden joh-
dosta huomioida yhdenvertaisesti kaikki samassa tilanteessa olevat, eli 
tässä tapauksessa kaikki tilapäisen suojelun direktiivin nojalla tulleet, 
turvapaikanhakijat ja pakolaiset, joille turvapaikka on jo myönnetty.

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan koko maan tasolla turvapaik-
kahakemuksia jätetään noin 4 500–5 000 vuosittain. Korona-aikana 
hakemusten määrä on ollut pienempi, noin 2 500–3 200 vuosittain. 
Helsinkiin turvapaikanhakijoista päätyy osa. Vuonna 2020 Helsinki vas-
taanotti yhteensä 627 oleskeluluvan joko pakolaisaseman tai toissijai-
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sen suojelun perusteella saanutta turvapaikanhakijataustaista henkilöä. 
Vuoden 2020 lopussa Helsingissä sijaitseviin vastaanottokeskuksiin oli 
rekisteröityneenä 925 turvapaikanhakijaa.

Päätöksen taloudelliset vaikutukset arvioidaan pieniksi, sillä kyse on 
pitkälti kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen uudesta kohderyhmästä.

Alennusryhmään kuulumisen asiakas voi todentaa todistuksella turva-
paikan tai tilapäisen suojelun hakemisesta tai oleskelulupakortilla.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 37536

mervi.karppanen(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hinnoitteluperiaatteet 2022 26.4.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 204

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 128


