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Kokousaika 10.05.2022 16:15 - 19:30

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja
Ahde, Hilkka (etänä) esteellinen: 75 §
Ahmed, Mahad (etänä)
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä)
Harkimo, Joel (etänä)
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani esteellinen: 71 §
Tuomi-Nikula, Tuomas

Muut

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

Heiskanen, Reetta vs. kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) hallintojohtaja
Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja

esteellinen: 75 §
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Fröberg, Stefan (etänä) ulkoilupalvelupäällikkö

saapui 16:28, poistui 16:35, saapui 
18:09, poistui 18:14, läsnä: 70 ja 75 
§

Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö
tiedottaja

Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Lammi, Niina hankinta-asiantuntija

saapui 18:14, poistui 18:38, saapui 
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18:43, poistui 18:48, läsnä: 76 - 78 §  
ja 80 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
69 - 80 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
69 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
70 - 71 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
72 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
73 - 74 §

Stefan Fröberg ulkoilupalvelupäällikkö
75 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
76 - 78 §

Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja
79 - 80 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
69 - 80 §
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§ Asia

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

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

71 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2021 arviointikertomuksesta

72 Asia/4 Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin vuo-
delle 2022

73 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka kos-
kee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malminkentälle

74 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n Herttoniemen kaupungino-
sassa sijaitsevan Herttoniemenrannan liikuntapuiston tekonurmimaton 
asentamista koskevasta lainahakemuksesta

75 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kahden ilmanvaihtokoneen uusimis-
ta koskevasta lainahakemuksesta

76 Asia/8 Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palvelujen 
hankinta v. 2022–2024

77 Asia/9 Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan hankin-
ta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24

78 Asia/10 Harrastamisen Suomen mallin digitaalisen ja muun harrastustoimin-
nan hankinta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24

79 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnesta Huopalahdenportin 
asemakaavamuutosalueella sijaitsevien ensimmäisen maailmansodan 
aikaisten linnoitteiden esittelyyn informaatiotaululla

80 Asia/12 Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalveluiden hankinta vuosil-
le 2022–2027



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 1 (58)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/1
10.05.2022

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

§ 69
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 
Outi Alanko-Kahiluoto ja Heimo Laaksonen sekä varatarkastajiksi jäse-
net Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Dani Niskasen sijasta Heimo 
Laaksosen.

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 Outi Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen sekä varatarkastajiksi jä-
senet Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 70
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. toimialajohtaja

2.5.2022, 25 §
Suomen museoliiton 99. vuosikokous 19.5.2022 ja valtakunnalliset
museopäivät 18.-20.5.2022 Ahvenanmaalla

3.5.2022, 26 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Ukrainalaisten
Yhdistys Suomessa ry:n välinen yhteistyösopimus

3.5.2022, 27 §
Helsingin kaupunginorkesterin edustajan nimeäminen Suomen Sinfo-
niaorkesterit
ry:n kevätkokoukseen 5.5.2022 Tampereella

4.5.2022, 28 §
Kaupunginmuseon siivouspalvelut, siivoussopimuksen irtisanominen

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

25.4.2022, 12 §
Helmet-kirjastojen kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakausilehtien 
palvelun hankinta

4.5.2022, 13 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

3.5.2022, 4 §
S-Business yhteiskäyttökorttien hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan kulttuurikeskukselle

Taidemuseon johtaja
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27.4.2022, 28 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Kimmo Pyykkö - taide-
museolle, Hevosia - Horses, 11.6.2022 - 28.8.2022, Kimmo Pyykkö -
taidemuseo

27.4.2022, 29 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Kuntsin modernin taiteen 
museolle, Vuoden nuori taiteilija 2022 - Emma Jääskeläinen, 1.10.2022 
- 29.1.2023

27.4.2022, 30 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Honkasuo, Honkasuo, 
luonnospäätös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

27.4.2022, 19 §
Liikunnan kohdeavustukset 2022

4.5.2022, 20 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

6.5.2022, 21 §
Salassa pidettävä

Liikuntapalvelupäällikkö

26.4.2022, 13 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki Swim Meet 2022

Ulkoilupalvelupäällikkö

26.4.2022, 20 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen yksinoikeudella Kauppatorin 
Keisarinluodonlaiturista JT-Line Oy:lle

26.4.2022, 21 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen JT-Line Oy:lle käyttöoikeudella 
Taivallahdesta, Kruunuvuorenrannasta, Ruoholahdesta ja Merisata-
masta

27.4.2022, 22 §
Soutustadionin asettaminen toistaiseksi käyttökieltoon

27.4.2022, 23 §
Aluspaikan vuokraaminen Pohjoisrannan Meritullintorilta Suomen Saa-
ristokuljetus Oy:lle
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28.4.2022, 24 §
Maa-alueen vuokraaminen Hietaniemen uimarannan alueelta padel-
toimintaa varten JS Padel Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

28.4.2022, 8 §
Tutkimuslupa, Koronapandemian aikaisten rajoitusten vaikutukset 
nuorten hyvinvointiin - Jakomäen nuorisotalon kävijöiden kokemuksia 
pandemia-ajasta -opinnäytetyötä varten

28.4.2022, 9 §
Tutkimuslupa, Nuorten kokemuksia kohtaamisista jalkautuvien nuoriso-
ohjaajien kanssa -opinnäytetyötä varten

Kumppanuuspäällikkö

28.4.2022, 11 §
AIESEC-Helsingin yliopisto ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

6.5.2022, 5 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS)

6.5.2022, 6 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS)

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

19.4.2022, § 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

19.4.2022, § 9
Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi vuodelle 
2022

19.4.2022, § 10
Monivuotisten toiminta-avustusten toinen hankekausi 2023–2026

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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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

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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§ 71
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2021 arviointikertomuksesta

HEL 2021-005369 T 00 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi lausunnon seuraavista arvioin-
tikertomuksen kohdista:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee

 asettaa vastaisuudessa liikkumisen edistämisen toimenpiteiden mit-
tareille selkeät tavoitetasot, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan 
seurata

 viestiä aktiivisemmin avustuksilla toteutettavista liikuntahankkeista

Helsingin kaupunki toteutti strategiansa (2017–2021) yhtenä kärki-
hankkeena liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena oli lisätä kaiken ikäis-
ten kaupunkilaisten arki- ja hyötyliikkumista, vähentää terveydelle hai-
tallista, liiallista paikallaanoloa ja poistaa esteitä vapaa-ajan liikunnalta. 
Liikkumisohjelma sisälsi yhteensä noin 60 toimenpidettä, joita toteutet-
tiin yhteistyössä kaupungin toimialojen ja kumppaneiden kanssa. To-
teutettu tarkastus kohdentui liikkumisohjelman kahdeksasta tavoitealu-
eesta kolmeen, jotka sisälsivät yhteensä 25 lasten ja nuorten liikkumi-
seen sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvää toimenpidettä. 
Tarkastukseen ei sisältynyt niiden toimenpiteiden arviointia, jotka koh-
dentuivat muun muassa lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten tietoi-
suuden lisäämiseen liikkumisen merkityksestä, kampanjointiin tai kau-
pungin työntekijöiden liikkumisen lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että liikkumisen positiivisen vaikutuk-
sen laajempi tiedostaminen koko kaupunkiorganisaation tasolla koettiin 
yhdeksi liikkumisohjelman tärkeimmistä tuloksista. Liikkumisohjelman 
toimenpiteillä myös lisättiin kouluissa järjestettävää harrastustoimintaa 
ja kehitettiin matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Lisäksi helsinki-
läisten edellytykset liikkua ovat kehittyneet, kun kaupunkiympäristöä on 
muovattu liikkumista suosivaksi. 

Liikkumisohjelman mittareista ja tavoitetasoista

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa, että kaikilla liikku-
misohjelman toimenpidekohtaisilla mittareilla ei ollut tavoitetasoa. Mitta-
rille asetettu tavoitetaso helpottaisi seurantaa. 
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on tiedostanut havainnon jo liikkumi-
sohjelman valmistelun ja toimeenpanon yhteydessä. Kaupunkilaisten 
liikkumiskäyttäytymistä ja liikkumista edistävän toiminnan tietoperustan 
vahvistaminen ja mittareiden kehittäminen on ollut jatkuvan kehittämi-
sen kohteena, kun ohjelmaa on toteutettu.  

Tarkoituksenmukaisten mittareiden käyttäminen ja oikea-aikaisen sekä 
laadukkaan tietoperustan kerääminen ja hyödyntäminen edellyttävät 
yhteistä ymmärrystä ja systemaattista työtä. Liikkumisohjelman käyn-
nistyessä liikkuminen oli käsitteenä nuori sekä kaupunkiorganisaatiolle, 
toimijoille, kuten myös kaupunkilaisille. Tyypillisesti oletettiin, että liik-
kuminen on ennen kaikkea vapaa-ajan harrastustoiminnan, ohjatun lii-
kunnan ja urheiluseuratoiminnan kehittämistä, ja siten liikuntapalvelui-
den vastuulla oleva kysymys. Liikkumisen edistäminen edellyttää kui-
tenkin mitä suurimmassa määrin kaupunkiyhteistä tekemistä. Maailman 
Terveysjärjestön (WHO) mukaan liikkumattomuuteen voidaan vaikuttaa 
moniammatillisella ja systemaattisella lähestymistavalla, ja ennen kaik-
kea siten, että toimenpiteet kohdentuvat samanaikaisesti yksilö-, yhtei-
sö-, ja järjestelmätasolle sekä laajasti ympäristötekijöihin. 

Vastuu liikkumisohjelman valmistelusta osoitettiin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle, joka yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, kau-
punginkanslian ja sidosryhmien kanssa teki ehdotuksen liikkumisohjel-
man toteutuksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi liikkumisohjelman kah-
deksan tavoitealuetta ja ohjelman mittarit projektisuunnitelman mukai-
sesti 3.12.2018. 

Ohjelmalle määriteltiin kolmentasoisia mittareita. Ohjelman strategise-
na tavoitteena oli vuoteen 2023 mennessä helsinkiläisten liikkumisen 
määrän lisääntyminen, istumisen määrän väheneminen ja vapaa-ajan 
harrastamattomien osuuden pienentäminen. Toiseksi ohjelman kah-
deksalle osatavoitteelle määriteltiin omat tavoitearvonsa ja mittarinsa. 
Näitä olivat mm. terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuus alle kou-
luikäisten lasten, ala- ja yläkoululaisten sekä toisen asteen opiskelijoi-
den osalta sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet. Kolmas mit-
tareiden kohde olivat ohjelman toimenpiteet, jotka kestoltaan vaihtelivat 
vuodesta kolmeen vuoteen. Kaupungin toimialat määrittelivät ohjel-
maan omat liikkumista lisäävät toimenpiteensä, joita oli yhteensä noin 
60. Toimenpiteet rahoitettiin toimialojen talousarvioissa. Jokaisella toi-
mialalla on oma roolinsa liikkumisen edistämisessä. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala ei voi määrittää muiden toimialojen vastuulle kuuluvil-
le toimenpiteille mittareita tai tavoitetasoja. 

Mittareiden määrittäminen toimenpiteille, jotka monessa mielessä olivat 
uutta avaavia ja kokeilevia, ja joiden lopputuloksia oli etukäteen vaikea 
ennakoida, todettiin haastavaksi.  Näissä tapauksissa mittareina on 
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usein käytetty tietoa siitä, onko joku asia toteutettu vai ei. Kaikille liik-
kumisohjelmassa toteutetuille toimenpiteille ei löydy numeerista indi-
kaattoria, vaan tekeminen on luonteeltaan pikemminkin laadullista. 
Yleisempi haaste toiminnan mittaamiselle on se, että tieto lähtötilan-
teesta puuttuu tai vastaavasti se, että mittarin taustalta puuttuu sään-
nöllisesti toistettava tiedonkeruutapa. 

Liikkumisen näkökulmaa on vahvistettu sekä kaupungin hallinnoimissa, 
mutta myös tutkimuslaitosten toteuttamissa tiedonkeruissa. Esimerkke-
jä tästä ovat henkilöstökysely Fiilari, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäy-
tyminen Suomessa -tutkimus, mutta myös erilaiset palveluiden käytöstä 
kertovat tilastoinnit. Liikkumisohjelmassa on tehty yhteistyötä UKK-
instituutin, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston, LIKES-
tutkimuskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kans-
sa kaupunkilaisten liikkumisaktiivisuuden ja liikkumista edistävän toi-
minnan seurannassa. Liikkumisohjelmassa on lisäksi toteutettu kaksi 
data-analyysiä yhteistyössä kaupunginkanslian ja digitalisaatio-
ohjelman kanssa erilaisten tilasto- ja tutkimustietojen hyödyntämisen 
parantamiseksi. Liikkumisohjelman toimeenpanon seurannan tueksi 
päätettiin hankkia ulkoinen seuranta-alusta, joka sisältää ajantasaisen 
tiedon liikkumisohjelman toimenpiteiden toteumasta ja niiden mittareis-
ta, mutta myös tiedot ohjelman strategisten ja osatavoitemittareiden 
kehittymisestä. Seuranta-alusta on kaikille julkinen ja löytyy osoitteesta 
https://liikkumisvahti.hel.fi/. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee 
asettaa vastaisuudessa liikkumisen edistämisen toimenpiteiden mitta-
reille selkeät tavoitetasot, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seura-
ta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteaa, että liikkumisen edistäminen 
jatkuu myös liikkumisohjelman jälkeen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la on lisännyt arki- ja hyötyliikkumisen edistämisen liikuntapalveluiden 
palvelustrategiaan uutena kokonaisuutena yhdeksi sen ydintehtävistä. 
Liikkumisohjelman projektipäällikön ja projektikoordinaattorin toimenku-
vat on vakinaistettu. Liikkumisen edistämisessä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan roolina korostuu tiivisyhteistyö kaupunkitasolla sekä ulkoisten 
sidosryhmien että tutkimuslaitosten kanssa. Toimiala seuraa liikkumista 
edistävän toiminnan kehittymistä ja eri-ikäisten liikkumisaktiivisuutta, 
vahvistaa moniammatillisten verkostojen osaamista liikkumisen edis-
tämisessä sekä vaikuttaviksi todettujen toimintamallien levittämisestä. 

Jokaisella kaupungin toimialalla on omat roolinsa ja vastuunsa liikkumi-
sen edistämisessä. Liikkumista edistävää toimintaa, kuten myös sen 
mittarointia kehitetään toimialojen yhteisenä työnä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla on keskeinen asiantuntijatehtävä liikkumisen kysymyk-
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sissä, mutta se ei voi määrittää muiden toimialojen vastuulle kuuluville 
toimenpiteille mittareita tai tavoitetasoja. Toimiala pitää tärkeänä, että 
liikkumista edistävän toiminnan toteuttamiseen varataan riittävät re-
surssit kaupunkitasoisesti.

Liikkumisen kaupunkiyhteinen tekeminen jatkuu osana kaupungin hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Liikkuminen on kaupungin hy-
vinvointisuunnitelman 2022–2025 yksi painopistealueista. Valmistelu-
vastuu liikkumista koskevien kaupunkiyhteisten, noin 10 tavoitealueen 
toimenpiteiden valmistelusta on osoitettu liikkumisohjelman verkostoil-
le. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet johdetaan strate-
giasta ja tietopohjasta käsin ja mukaan valitaan toimenpiteitä, joiden to-
teutuksessa on mukana enemmän kuin yksi toimiala. Hyvinvointisuun-
nitelmaan kirjatut toimenpiteet huomioidaan toimialojen talouden ja 
toiminnan suunnittelussa. Valmistelussa hyödynnetään laajasti liikku-
misohjelmassa kerättyä tietoperustaa, kuten myös havaintoja toimenpi-
teiden mittareihin liittyvistä kehittämistarpeita. Hyvinvointisuunnitelman 
hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lasten ja nuorten harrastuksista viestiminen

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen sivuilla 66–68 seu-
raavaa: 

Järjestöt ovat toivoneet kaupungilta lisäapua avustuksilla järjestettävien 
liikuntahankkeiden tiedottamiseen. Lasten ja nuorten harrastustoimin-
nan toteutuminen edellyttää riittävää ja laadukasta viestintää harrastus-
toiminnasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee viestiä aktiivisem-
min avustuksilla toteutettavista liikuntahankkeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteaa, että tällä hetkellä tieto harras-
tustoiminnasta on hajallaan lukuisilla kaupungin vanhoilla verkkosivuil-
la. Lisäksi käytössä on erilaisia taustajärjestelmiä. Koska tieto on sirpa-
loitunut, myös harrastamisen viestintää ja markkinointia on haastavaa 
tehdä vaikuttavasti. Verkkosivuista vain Harrastushaku.fi on mahdollis-
tanut kumppanien tarjonnan esilletuomisen. Harrastusten sivusto, ku-
ten myös useat kaupungin virastoaikaiset verkkosivut, ovat kuitenkin 
elinkaarensa päässä ja käytettävyydeltään vanhentuneita. Tästä joh-
tuen yksi Helsingin kaupungin digiohjelman keskeisistä tavoitteista on 
uudistaa ja yhtenäistää kaupungin verkkosivustot.  

Verkkosivustouudistus on alkanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
vuonna 2019. Uusia verkkojulkaisuja on suunniteltu ja toteutettu yh-
dessä kaupunkilaisten, kaupunginkanslian ja muiden toimialojen kans-
sa, jotta kaupunkilaiset löytävät jatkossa helpommin kaupungin palvelut 
ja jotta asiointi olisi sujuvaa esimerkiksi ilmoittautumisen ja maksami-
sen osalta. 
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Verkkosivustoja on muotoiltu alusta asti mahdollisimman asiakaslähtöi-
sesti, jotta uudet sivustot lähtisivät käyttäjän tarpeesta ja käyttökoke-
muksesta, eivät enää organisaatiosta tai hankkeesta tai edes yksittäi-
sestä palvelusta, ellei se palvele parempaa asiakaskokemusta. Verk-
kosivustouudistuksen lähtötilan kartoituksessa tunnistettiin teemallisia 
kokonaisuuksia, kuten nuoret, liikunta, tapahtumat ja harrastukset, joi-
den sisältö voi tulla monista kaupungin palveluista. Sivustot julkaistaan 
vaiheittain ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti, eli ensimmäi-
nen versio ei tarjoa vielä kaikkea, mutta mahdollistaa jatkokehityksen 
kohti visiotasoa. 

Harrastamisen näkökulmasta erityisesti harrastusten kokoava sivusto 
tulee parantamaan harrastustoiminnan löydettävyyttä verkossa, ja siten 
myös harrastamisen viestintää ja markkinointia: 

 Harrastukset.hel.fi: verkkosivuston tavoitteena on koota kaupungin 
kaikkien palveluiden tarjoamat harrastukset (eli kurssimuotoinen te-
keminen) yhteen paikkaan ja tukea kaupungin kumppaneiden har-
rastustoiminnan löydettävyyttä. Uudella harrastamisen verkkosivus-
tolla kaupunkilainen voi hakea harrastuksia esim. asuinalueen, ikä-
ryhmän, ajankohdan ja harrastuslajin perusteella. Verkkosivujen 
valmistuessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala viestii ja markkinoi 
sivustosta ja sen sisällöistä aktiivisesti. Aikataulu uuden harrastus-
ten sivuston julkaisulle on kevät 2023. 

Harrastukset verkkosivustokokonaisuuden lisäksi luomme seuraavat 
uudet verkkosivut, jotka parantavat myös harrastusten löydettävyyttä: 

 Liikunta.hel.fi: verkkosivuston tavoitteena on koota kaupungin liikun-
taan ja liikkumiseen liittyvät palvelut (liikuntapaikat- ja -harrastukset) 
yhteen paikkaan – niin Kuvan, Kaskon, Kympin kuin Soten liikun-
taan ja liikkumiset liittyvät palvelut.  Aikataulu uuden liikunnan sivus-
ton tämän version julkaisulle on kevät 2023. Ensimmäinen versio 
sivustosta on julkaistu helmikuussa 2022.

 Nuorten.hel.fi: verkkosivuston ensimmäinen versio julkaistiin kevääl-
lä 2021 ja se toimii toistaiseksi osoitteessa nuorten.helsinki. Tarkoi-
tuksena on koota kaikki nuorille ja nuorten perheille suunnatut kau-
pungin palvelut yhteen, sisältäen mm. nuorisotilat, koulutus, työpai-
kat sekä nuorisolle suunnatut kaupungin tapahtumat ja harrastuk-
set. Sivustoa jatkokehitetään edelleen vuoden 2022 aikana. 

 Tapahtumat.hel.fi: syksyllä 2020 julkaistu uusi verkkosivusto kokoaa 
yhteen koko kaupungin tapahtumatarjonnan. Tuleva harrastuk-
set.hel.fi-sivusto tulee olemaan muotoilullisesti ja teknisesti tapah-
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tumien sivuston sisartuote. Sivustot myös tukevat navigaatiota nii-
den välillä, mikä parantaa harrastamisen sisältöjen löydettävyyttä. 

 Uusi hel.fi: kanslian vetämän hankkeen tavoite on uusia perusteelli-
sesti koko hel.fi-sivusto, mikä parantaa myös erillissivustojen ja sa-
malla harrastamisen palveluiden löydettävyyttä. Luontoon ja ulkoi-
luun liittyen hel.fi:ssä ollaan julkaisemassa keväällä 2023 oma tee-
makokonaisuus Kuvan ja Kympin yhteistyönä. 

Palveluiden löydettävyys verkossa ja asioinnin helppous (ilmoittautumi-
nen ja maksaminen) lisäävät harrastusten viestinnän ja markkinoinnin 
vaikuttavuutta.  Uusien verkkosivujen ja taustajärjestelmien avulla pys-
tymme tukemaan myös kumppaneiden tarjonnan parempaa löydettä-
vyyttä ja tukea niitä myös paremmin kaupungin viestinnällä ja markki-
noinnilla. Digikehittämistä tehdään yhdessä kanslian ja eri toimialojen 
kanssa, joten olemme kehittämisessä riippuvaisia kaupunkiyhteisistä 
tavoitteista ja toimenpiteistä. Tämä saattaa vaikuttaa kehittämisen aika-
tauluihin.

Käsittely

Esteelliset: Dani Niskanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi
Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2021
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arviointi-
kertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.4.2022 vuoden 2021 arviointikerto-
muksen ja pyytää 25.5.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdasta: 

− Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen (s. 66–68).

Arviointikertomus 2021 ja tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö ovat 
kokonaisuudessaan liitteinä.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi
Essi Eranka, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2021
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.04.2022 § 39

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 34

Tarkastuslautakunta 31.08.2021 § 73

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 44
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§ 72
Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin 
vuodelle 2022

HEL 2021-009353 T 02 05 00

Päätös

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

Käsittely

Vastaehdotus:
Dani Niskanen: Ukrainasta pakenevien asiakasmaksujen subventointi 
on perusteltua ja erittäin kannatettavaa. Meidän on osoitettava solidaa-
risuutta ja tuettava eri tavoin Venäjän raakalaismaista hyökkäyssotaa 
paenneita.

Ylivoimainen enemmistö Ukrainasta pakenevista on hakenut Suomesta 
tilapäiseen suojelua, ei turvapaikkaa. Noin 20 000 on hakenut tilapäistä 
suojelua, turvapaikkaa joitakin satoja. Näin ollen ylivoimainen enem-
mistö heistä tulee subvention piiriin jo sillä, että subventointi laajenne-
taan tilapäistä suojelua hakeneisiin tai saaneisiin.

Subventoinnin ulottaminen kaikkiin turvapaikkaa hakeneisiin ja saanei-
siin sen sijaan laajentaisi subventoinnin laajuutta huomattavasti sanot-
tua tarkoitusta laajempaan joukkoon. Koska allennusryhmissä on ky-
seessä on ryhmien asettamisesta muita helsinkiläisiä edullisempaan 
asemaan, on ylimääräisiin laajennuksiin suhtauduttava pidättyväisesti.

Näistä syistä esitän, että:

Päätösehdotuksen (1) kappale muutetaan muotoon: "Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta päättää muuttaa toimialan hinnoitteluperiaatteita 
1.5.2022 lukien siten, että toimialan yhteisiin subventoitaviin alennus-
ryhmiin lisätään tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet."

ja

Liitteen "Henkilöasiakkaat, joille kohdennetaan maksujen subventoin-
tia" -otsikon alla oleva ensimmäinen kappale muutetaan muotoon: 
"Subventoitavia henkilöasiakkaita ovat alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat, 
lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan 
kanssa, Kuvan lautakunnan, kaupunginvaltuuston sekä jaostojen (kult-
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tuuri ja kirjasto, liikunta ja nuoriso) jäsenet ja varajäsenet, opiskelijat, 
eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat, tila-
päistä suojelua hakeneet tai saaneet sekä Helsingin kaupungin työnte-
kijät."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Hylkäysehdotus:
Teija Makkonen: Lautakunta hylkää esityksen.

Perustelut:
Tilapäisen suojelun direktiivi on poikkeuksellinen järjestely, jonka tavoit-
teena on varmistaa yhtenäinen eurooppalainen ratkaisu, jossa Ukrai-
nasta sotaa pakeneville ihmisille taataan välitöntä suojaa ja yhdenmu-
kainen asema. Suojelua voidaan direktiivin avulla tarjota nopeassa ja 
turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäisen suojelun 
direktiiviä sovelletaan ensimmäistä kertaa. Suojelu on tilapäistä, ja suo-
jelu lakkaa, kun kotimaahan on turvallista palata.  Pysyvän alennus-
ryhmän luominen hinnoitteluperiaatteisiin ei ole direktiivin luonteen mu-
kaista.

Pakolaisaseman eli turvapaikan saaminen edellyttää, että turvapaikan-
hakijalla on perustellusti aihetta pelätä joutua kotimaassaan tai pysy-
vässä asuinmaassaan vainotuksi alkuperänsä, uskontonsa, kansalli-
suutensa, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen vuoksi. Turvapaikkahakemuksien määrää ei ole rajattu.

Tilapäistä suojelua saava on vastaanottopalveluiden osalta samassa 
asemassa kuin turvapaikanhakija. Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäis-
tä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus 
vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. Vastaanottopalveluita 
ovat esim. terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut ja vastaanottoraha, 
joiden lisäksi vastaanottokeskuksissa tarjotaan vastaaottopalveluna 
myös tulkki- ja käännöspalveluita, työ- ja opintotoimintaa sekä aterioita. 
Kunnat saavat valtiolta korvausta sovittujen, välttämättömien palvelui-
den tuottamisesta, mutta korvattavien palveluiden on oltava vastaanot-
tolain mukaisia.

Edellä mainittuja välttämättömiä palveluita tarjoamalla pyritään juuri sii-
hen, että sotaa tai vainoa pakenevat pääsevät nopeasti kiinni niin nor-
maaliin elämään kuin se on heidän tilanteessaan mahdollista. Turva-
paikkaa sekä tilapäistä suojelua hakeville turvataan lainsäädännön pe-
rusteella kaikki tarpeelliset palvelut.
Lapset ja nuoret (6-17v.) pääsevät Suomessa kouluun, ja he kuuluvat 
myös toimialan hinnoitteluperiaatteen mukaan jo subventoitaviin alen-
nusryhmiin.
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Ukrainasta on paennut tähän mennessä yhteensä yli viisi miljoonaa 
ihmistä muihin maihin. Noin 20 000 ukrainalaista on hakenut kansain-
välistä suojelua (turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua) Suomesta, joista 
turvapaikkaa on hakenut joitakin satoja. Kaikki sotaa paenneet eivät 
näy vielä tilastoissa, sillä osa on voinut saapua Suomeen myös viisu-
mivapaasti. Suomeen on arvioitu päätyvän 40 000-80 000 ihmistä. Tä-
mä määrä maksaa jo vastaanoton suorina kustannuksina 
640 miljoonaa-1,2 miljardia euroa. Sotaan ja kriiseihin liittyvien epä-
varmuuksien, kuten laajenemisen takia lopullista arviota tulijoiden mää-
rästä ja kustannusarvioita ei voi tarkasti tehdä.

Myönteisen turvapaikkapäätöksen saanut turvapaikanhakija saa Suo-
meen oleskeluluvan, jolloin hän on sosiaaliturvan ja sote-palvelujen 
suhteen samassa asemassa kuin kuka tahansa kuntalainen. Subven-
toinnin ulottaminen kaikkiin turvapaikkaa hakeneisiin ja saaneisiin laa-
jentaisi subventointia huomattavan suureen joukkoon. Ajalla 1/2015 - 
3/2022 Suomi on vastaanottanut 68 819 turvapaikkahakemusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan hinnoitteluperiaatteiden tavoitteena 
on, että toimialan tulojen ja menojen suhde säilyy samana. Palveluiden 
hinnat tulee asettaa niin, että ne kattavat kustannukset.  Subventoitu 
hinta on käyttäjälle todellisia tuotantokustannuksia alhaisempi toimialan 
kustantaessa hinnan ja todellisen kustannusten välisen erotuksen. 
Tilapäisen suojelun direktiivi pitää sisällään suhteellisuusperiaatteen, 
jonka mukaan direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on sen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarpeen. Esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan pal-
velut subventoituna eivät kuulu edellä mainittuihin välttämättömiin hyö-
dykkeisiin tai palveluihin. Kaupunki kantaisi budjetissaan siten vastuun 
ylimääräisistä etuuksista syntyvistä kustannuksista, joka ei ole toimia-
lan vuoden 1. tulosennusteen mukaisesti taloudellisesti kannattavaa.

Ukrainasta on saapunut Suomeen pääsääntöisesti työikäisiä ja lapsia. 
Valtioneuvoston mukaan heillä on paljon osaamista, ja monilla on myös 
hyvä koulutus. Tilapäisen suojelu oikeuttaa työntekoon ja myös TE-
toimiston palveluihin kielikoulutuksineen, jolla tulijoita pyritään kannus-
tamaan työntekoon ja osallistumaan omien elinkustannuksien kattami-
seen. Nyt esitetty lisäys subventoitavista alennusryhmistä voi johtaa ti-
lanteeseen, jossa työssäkäyvä, palkkaa ansaitseva henkilö saa turva-
paikanhakijan oleskeluluvalla tai tilapäisen suojelun statuksella kau-
pungilta subventoitua etua, mikä asettaa helsinkiläiset työssäkäyvät 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, sekä kyseenalaistaa viranomaisen 
toimien oikeasuhtaisuuden tavoiteltuun päämäärään nähden.

Tilapäisen suojelun piirissä olevien palveluita tarkastellaan hallituksen 
toimesta valtioneuvoston mukaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä, 
jolloin erilaiset lisäpäätökset ja lakimuutokset ovat mahdollisia. Helsin-
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gin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ei tule mennä lakimuu-
tosten edelle, vaan toteuttaa lakisääteiset välttämättömät palvelut 
koordinoidusti.

On muistettava, että sotaa, kriisejä tai vainoa pakenevia auttaa monita-
hoisesti monet erilaiset säätiöt, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset 
ihmiset, tarjoten myös harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Lisäksi kaupun-
gilla on monia maksuttomia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita, joita jo-
kainen täällä oleskeleva voi halutessaan vapaasti käyttää. Nämä osal-
taan toteuttavat jo esitetyn kaltaista kotoutumisen prosessia, lisäävät  
fyysistä ja henkistä terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjoavat paikkaansa 
etsiville ihmisille mielekästä tekemistä.

Helsingin kaupunki kohdentaa lisäksi jo nyt erillisiä avustuksia Ukrainan 
sotaa paenneiden ihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä sekä 
kotoutumista tukevaan toimintaan vertais- ja vapaaehtoistyön kautta. 
Avustusten jakamiseen vertailussa ja arvioinnissa painotetaan toimin-
taa, jolla vahvistetaan kyseessä olevien ihmisten osallisuutta. Turva-
paikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneita tai saaneita ei ole tästäkään 
syystä tarpeen lisätä toimialan yhteisiin subventoitaviin alennusryhmiin. 
Alennusryhmiä tulisi nykyisessä toimialan taloudellisessa tilanteessa 
pikemmin tarkastella kriittisesti ei kasvattaen.

Sotaa pakenevien ukrainalaisten auttaminen on tärkeää, ja Suomi on 
sitoutunut tarjoamaan suojaa tarvitseville välttämättömiä palveluja. Tä-
mä on suuri vastuu veronmaksajille ja siksi on syytä pidättäytyä lisää-
mästä subventoitavien palveluiden listalle sellaisia asioita, jotka eivät 
ole välttämättömiä, ja johtavat tilanteeseen, jossa helsinkiläisten mak-
surasitus lisääntyy. Alennusryhmissä on kyse tiettyjen ryhmien asetta-
misesta muita helsinkiläisiä edullisempaan asemaan, joten tämänkal-
taisiin ylimääräisiin laajennuksiin on suhtauduttava pidättyväisesti.

Teija Makkosen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Dani Niskasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Ni-
na Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 3
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Dani Niskasen vastaehdotuk-
sen äänin 10 - 3.

Teija Makkonen ja Dani Niskanen jättivät päätöksestä eriävän mielipi-
teen.

Teija Makkonen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Lautakunnan olisi pitänyt hylätä esitys.

Perustelut:
Tilapäisen suojelun direktiivi on poikkeuksellinen järjestely, jonka tavoit-
teena on varmistaa yhtenäinen eurooppalainen ratkaisu, jossa Ukrai-
nasta sotaa pakeneville ihmisille taataan välitöntä suojaa ja yhdenmu-
kainen asema. Suojelua voidaan direktiivin avulla tarjota nopeassa ja 
turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäisen suojelun 
direktiiviä sovelletaan ensimmäistä kertaa. Suojelu on tilapäistä, ja suo-
jelu lakkaa, kun kotimaahan on turvallista palata.  Pysyvän alennus-
ryhmän luominen hinnoitteluperiaatteisiin ei ole direktiivin luonteen mu-
kaista.

Pakolaisaseman eli turvapaikan saaminen edellyttää, että turvapaikan-
hakijalla on perustellusti aihetta pelätä joutua kotimaassaan tai pysy-
vässä asuinmaassaan vainotuksi alkuperänsä, uskontonsa, kansalli-
suutensa, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 
mielipiteen vuoksi. Turvapaikkahakemuksien määrää ei ole rajattu.

Tilapäistä suojelua saava on vastaanottopalveluiden osalta samassa 
asemassa kuin turvapaikanhakija. Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäis-
tä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus 
vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. Vastaanottopalveluita 
ovat esim. terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut ja vastaanottoraha, 
joiden lisäksi vastaanottokeskuksissa tarjotaan vastaaottopalveluna 
myös tulkki- ja käännöspalveluita, työ- ja opintotoimintaa sekä aterioita. 
Kunnat saavat valtiolta korvausta sovittujen, välttämättömien palvelui-
den tuottamisesta, mutta korvattavien palveluiden on oltava vastaanot-
tolain mukaisia.

Edellä mainittuja välttämättömiä palveluita tarjoamalla pyritään juuri sii-
hen, että sotaa tai vainoa pakenevat pääsevät nopeasti kiinni niin nor-
maaliin elämään kuin se on heidän tilanteessaan mahdollista. Turva-
paikkaa sekä tilapäistä suojelua hakeville turvataan lainsäädännön pe-
rusteella kaikki tarpeelliset palvelut.
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Lapset ja nuoret (6-17v.) pääsevät Suomessa kouluun, ja he kuuluvat 
myös toimialan hinnoitteluperiaatteen mukaan jo subventoitaviin alen-
nusryhmiin.

Ukrainasta on paennut tähän mennessä yhteensä yli viisi miljoonaa 
ihmistä muihin maihin. Noin 20 000 ukrainalaista on hakenut kansain-
välistä suojelua (turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua) Suomesta, joista 
turvapaikkaa on hakenut joitakin satoja. Kaikki sotaa paenneet eivät 
näy vielä tilastoissa, sillä osa on voinut saapua Suomeen myös viisu-
mivapaasti. Suomeen on arvioitu päätyvän 40 000-80 000 ihmistä. Tä-
mä määrä maksaa jo vastaanoton suorina kustannuksina 
640 miljoonaa-1,2 miljardia euroa. Sotaan ja kriiseihin liittyvien epä-
varmuuksien, kuten laajenemisen takia lopullista arviota tulijoiden mää-
rästä ja kustannusarvioita ei voi tarkasti tehdä.

Myönteisen turvapaikkapäätöksen saanut turvapaikanhakija saa Suo-
meen oleskeluluvan, jolloin hän on sosiaaliturvan ja sote-palvelujen 
suhteen samassa asemassa kuin kuka tahansa kuntalainen. Subven-
toinnin ulottaminen kaikkiin turvapaikkaa hakeneisiin ja saaneisiin laa-
jentaisi subventointia huomattavan suureen joukkoon. Ajalla 1/2015 - 
3/2022 Suomi on vastaanottanut 68 819 turvapaikkahakemusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan hinnoitteluperiaatteiden tavoitteena 
on, että toimialan tulojen ja menojen suhde säilyy samana. Palveluiden 
hinnat tulee asettaa niin, että ne kattavat kustannukset.  Subventoitu 
hinta on käyttäjälle todellisia tuotantokustannuksia alhaisempi toimialan 
kustantaessa hinnan ja todellisen kustannusten välisen erotuksen. 
Tilapäisen suojelun direktiivi pitää sisällään suhteellisuusperiaatteen, 
jonka mukaan direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on sen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarpeen. Esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan pal-
velut subventoituna eivät kuulu edellä mainittuihin välttämättömiin hyö-
dykkeisiin tai palveluihin. Kaupunki kantaisi budjetissaan siten vastuun 
ylimääräisistä etuuksista syntyvistä kustannuksista, joka ei ole toimia-
lan vuoden 1. tulosennusteen mukaisesti taloudellisesti kannattavaa.

Ukrainasta on saapunut Suomeen pääsääntöisesti työikäisiä ja lapsia. 
Valtioneuvoston mukaan heillä on paljon osaamista, ja monilla on myös 
hyvä koulutus. Tilapäisen suojelu oikeuttaa työntekoon ja myös TE-
toimiston palveluihin kielikoulutuksineen, jolla tulijoita pyritään kannus-
tamaan työntekoon ja osallistumaan omien elinkustannuksien kattami-
seen. Nyt esitetty lisäys subventoitavista alennusryhmistä voi johtaa ti-
lanteeseen, jossa työssäkäyvä, palkkaa ansaitseva henkilö saa turva-
paikanhakijan oleskeluluvalla tai tilapäisen suojelun statuksella kau-
pungilta subventoitua etua, mikä asettaa helsinkiläiset työssäkäyvät 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, sekä kyseenalaistaa viranomaisen 
toimien oikeasuhtaisuuden tavoiteltuun päämäärään nähden.
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Tilapäisen suojelun piirissä olevien palveluita tarkastellaan hallituksen 
toimesta valtioneuvoston mukaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä, 
jolloin erilaiset lisäpäätökset ja lakimuutokset ovat mahdollisia. Helsin-
gin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ei tule mennä lakimuu-
tosten edelle, vaan toteuttaa lakisääteiset välttämättömät palvelut 
koordinoidusti.

On muistettava, että sotaa, kriisejä tai vainoa pakenevia auttaa monita-
hoisesti monet erilaiset säätiöt, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset 
ihmiset, tarjoten myös harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Lisäksi kaupun-
gilla on monia maksuttomia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita, joita jo-
kainen täällä oleskeleva voi halutessaan vapaasti käyttää. Nämä osal-
taan toteuttavat jo esitetyn kaltaista kotoutumisen prosessia, lisäävät  
fyysistä ja henkistä terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjoavat paikkaansa 
etsiville ihmisille mielekästä tekemistä.

Helsingin kaupunki kohdentaa lisäksi jo nyt erillisiä avustuksia Ukrainan 
sotaa paenneiden ihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä sekä 
kotoutumista tukevaan toimintaan vertais- ja vapaaehtoistyön kautta. 
Avustusten jakamiseen vertailussa ja arvioinnissa painotetaan toimin-
taa, jolla vahvistetaan kyseessä olevien ihmisten osallisuutta. Turva-
paikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneita tai saaneita ei ole tästäkään 
syystä tarpeen lisätä toimialan yhteisiin subventoitaviin alennusryhmiin. 
Alennusryhmiä tulisi nykyisessä toimialan taloudellisessa tilanteessa 
pikemmin tarkastella kriittisesti ei kasvattaen.

Sotaa pakenevien ukrainalaisten auttaminen on tärkeää, ja Suomi on 
sitoutunut tarjoamaan suojaa tarvitseville välttämättömiä palveluja. Tä-
mä on suuri vastuu veronmaksajille ja siksi on syytä pidättäytyä lisää-
mästä subventoitavien palveluiden listalle sellaisia asioita, jotka eivät 
ole välttämättömiä, ja johtavat tilanteeseen, jossa helsinkiläisten mak-
surasitus lisääntyy. Alennusryhmissä on kyse tiettyjen ryhmien asetta-
misesta muita helsinkiläisiä edullisempaan asemaan, joten tämänkal-
taisiin ylimääräisiin laajennuksiin on suhtauduttava pidättyväisesti.

Dani Niskanen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Ukrainasta pakenevien asiakasmaksujen subventointi on perusteltua ja 
erittäin kannatettavaa. Meidän on osoitettava solidaarisuutta ja tuettava 
eri tavoin Venäjän raakalaismaista hyökkäyssotaa paenneita.

Ylivoimainen enemmistö Ukrainasta pakenevista on hakenut Suomesta 
tilapäiseen suojelua, ei turvapaikkaa. Noin 20 000 on hakenut tilapäistä 
suojelua, turvapaikkaa joitakin satoja. Näin ollen ylivoimainen enem-
mistö heistä tulee subvention piiriin jo sillä, että subventointi laajenne-
taan tilapäistä suojelua hakeneisiin tai saaneisiin.
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Subventoinnin ulottaminen kaikkiin turvapaikkaa hakeneisiin ja saanei-
siin sen sijaan laajentaisi subventoinnin laajuutta huomattavasti sanot-
tua tarkoitusta laajempaan joukkoon. Koska allennusryhmissä on ky-
seessä on ryhmien asettamisesta muita helsinkiläisiä edullisempaan 
asemaan, on ylimääräisiin laajennuksiin suhtauduttava pidättyväisesti.

Näistä syistä esitin, että:

Päätösehdotuksen (1) kappale muutetaan muotoon: "Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta päättää muuttaa toimialan hinnoitteluperiaatteita 
1.5.2022 lukien siten, että toimialan yhteisiin subventoitaviin alennus-
ryhmiin lisätään tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet."

ja

Liitteen "Henkilöasiakkaat, joille kohdennetaan maksujen subventoin-
tia" -otsikon alla oleva ensimmäinen kappale muutetaan muotoon: 
"Subventoitavia henkilöasiakkaita ovat alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat, 
lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan 
kanssa, Kuvan lautakunnan, kaupunginvaltuuston sekä jaostojen (kult-
tuuri ja kirjasto, liikunta ja nuoriso) jäsenet ja varajäsenet, opiskelijat, 
eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat, tila-
päistä suojelua hakeneet tai saaneet sekä Helsingin kaupungin työnte-
kijät."

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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. 

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 
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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-
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 26.04.2022 § 67

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 204

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 128
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§ 73
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka 
koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malminkentälle

HEL 2022-002466 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Shawn Huffin ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 16.02.2022 Tuomi-Nikula Tuomas Frisbeegolfrata Mal-
min entiselle lentokentälle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbee-
golfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Val-
misteilla oleva frisbeegolfohjelma ja siihen liittyvä, vuoden 2020 aikana 
toteutettu asukaskysely tarjoavat tietoa arvioida uusien ratojen tarvetta 
ja sijoittelua. Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on jo kat-
tavasti frisbeegolfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee 
reilun kilometrin päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 
aikana. Myös Siltamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan pal-
velualue ulottuu Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on 4 korin har-
joittelupaikka. Verkostotarkastelun näkökulmasta Malmille ei ole tarvet-
ta osoittaa uutta 18-väyläistä frisbeegolfrataa. Frisbeegolfohjelman päi-
vityksen aikana on todettu, että Helsingin frisbeegolfin palveluverkosto 
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on kaiken kaikkiaan jo melko kattava. Uudelle radalle on tarvetta kaak-
koisessa suurpiirissä, muuten keskitytään pääasiassa olemassa ole-
vien ratojen kunnostamiseen.

Frisbeegolfohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala 
yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ohjelma sisäl-
tää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityis-
piirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma ja linjaus esitellään kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle syksyllä 2022.

Verkostollisen näkökulman lisäksi Malmin kenttä ei ole frisbeegolfin 
harrastamiselle soveltuva ympäristö, ainakaan täyspitkälle, 18-
väyläiselle radalle. Malmin kentän alueella ulkoilijoiden liikkumista on 
vaikea ennakoida, ja siksi frisbeegolfväyliin liittyy paljon turvallisuusris-
kejä

Tavoitteena on pitää Malmin entisen lentokentän alue mahdollisimman 
aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista 
sekä myös sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen ete-
nevät, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien 
hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Kentän poikki 
on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 
Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunni-
teltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät 
vuoden 2022 aikana. 

Malmin kentälle suunnitellaan uutta kaupunkikokonaisuutta noin 25 000 
uudelle asukkaalle Helsingin yleiskaavan ja Malmin lentoaseman alu-
een kaavarungon mukaisesti. Vuoden 2022 aikana lentokentän alueella 
on suunniteltu aloitettavan lukuisia esirakentamiseen liittyviä toimenpi-
teitä ja tutkimuksia. Alueella on myös aktiivisia käyttäjiä, kuten pelas-
tuslaitos. Malmin pelastusasema toimii alueella ja pelastuslaitokselle on 
otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattari-
harjuntielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen 
Helsingin henkilöturvallisuutta. 

Aloitteessa on arvioitu frisbeegolfratojen perustamiskustannuksia. Fris-
beegolfratojen investointikustannuksista on syytä tuoda ilmi, että niiden 
suuruus riippuu pitkälti radan koosta ja ympäristöstä. Esimerkiksi Vuo-
saaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset ovat 
noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan peruskor-
jauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa eli noin 1,8 euroa/m² 
(alv 0 %). Rakentamisen aikaisten kustannusten lisäksi frisbeegolfrato-
jen ylläpitokustannusten suuruus riippuu radan hoitoluokasta ja ympä-
ristön kulumisen määrästä. Suurten kustannusten takia täyspitkiä fris-
beegolfratoja ei kannata perustaa väliaikaisille alueille. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolf-
mahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden ydin-
tehtävien mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden 
houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. 
Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita 
yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tämä tehtävä edellyttää tii-
vistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Uusien frisbeegolfratojen tarpeeseen vastataan nopeimmin Palohei-
nässä, jonne vuonna 2023 valmistuu 18-korinen frisbeegolfrata. Palo-
heinän radan suunnittelee ja rakennuttaa kaupunkiympäristön toimiala. 
Myös Vuosaaren 9-väyläinen frisbeegolfrata avataan harrastamiselle 
kevään 2022 aikana, mikä osaltaan laajentaa frisbeegolfratojen palve-
luverkkoa. Vaikka Malmin kenttä ei ole sopiva 18-väyläiselle radalle, 
voidaan suunnittelun yhteydessä tarkastella muutaman harjoituskorin 
sijoittamista alueelle. Frisbeegolfin asukaskyselyn mukaan tällaisille 
harjoituskoreille on myös kysyntää.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Lähteet

Frisbeegolf-ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia (2021). Kooste 18.2.2021. 
Sitowise. Helsingin kaupunki: kaupunkiympäristön toimiala, Julkinen tila 
ja maisemasuunnitteluyksikkö. Helsingin kaupungin kaupunkiympäris-
tön toimialan julkaisuja

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/Frisbeegolf_kysely_tulokset_raportti.pdf

  

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 31.5.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Tuomas Tuomi-Nikulan ja 11 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esite-
tään väliaikaista frisbeegolfrataa Malmin entisen lentokentän alueelle. 
Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/Frisbeegolf_kysely_tulokset_raportti.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/Frisbeegolf_kysely_tulokset_raportti.pdf
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stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 16.02.2022 Tuomi-Nikula Tuomas Frisbeegolfrata Mal-
min entiselle lentokentälle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 68
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§ 74
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n Herttoniemen kaupungino-
sassa sijaitsevan Herttoniemenrannan liikuntapuiston tekonurmi-
maton asentamista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-004974 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n lainahakemuk-
sesta. Asiakirja koskee tekonurmimaton asentamista Herttoniemen 
kaupunginosassa sijaitsevaan Herttoniemenrannan liikuntapuistoon: 

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitel-
man perusteella kokonaiskustannuksiltaan noin 235 000 euron (alv. 0 
%) hankkeelle 94 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskus-
tannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kyseisen lainan myön-
tämistä hakemuksessa mainitulle kenttäyhtiölle kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Lai-
na tarkoitetaan käytettäväksi osarahoituksena tekonurmimaton asen-
tamiseksi Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevaan Herttoniemen-
rannan liikuntapuistoon. 

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavaksi tekijäksi on koettu 
tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla 
ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuh-
teita seurojen toivomalla laajuudella. Vastaavassa tilanteessa Hertto-
niemenrannan kaltaiset seurakenttähankkeet on koettu hyväksi toimin-
tamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Herttonie-
menrantaan on liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankoh-
tainen ja perusteltu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen 
hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin 
edun mukaista. 

Kaupunginlainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omara-
hoituksella 45 500 euroa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntä-
mällä valtionavustuksella 70 500 euroa, Palloliiton Hattrick-avustuksella 
20 000 euroa sekä muilla avustuksilla yhteensä 5 000 euroa. 
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Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:llä on kyseistä kenttäaluetta kos-
keva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 31.12.2038 saakka (kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.1.2022).

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 Hakemus 1.4.2022
2 Hakemus 1.4.2022, liite 1, Hankesuunnitelma
3 Hakemus 1.4.2022, liite 2, Hankkeen talousarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on hakenut Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 94 000 euron suuruista lainaa teko-
nurmimaton asentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon vuo-
den 2022 aikana. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja 
hoitaa kaupunginhallitus.

Herttoniemen kaupunginosassa sijaitseva Herttoniemenrannan liikun-
tapuisto on vuokrattu Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:lle 
31.12.2038 saakka. 

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n toimittaman hankesuunnitel-
man mukaan tekonurmimaton asentamisen kokonaiskustannukset ovat 
235 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lai-
nalla (94 000 €), Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä val-
tionavustuksella (70 500 €), yhtiön omilla varoilla (45 500 €), Palloliiton 
Hattrick-avustuksella (20 000 €) sekä muilla avustuksilla (5000 €).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi 
katsomissaan hankkeissa kannattanut lähtökohtaisesti maksimissaan 
40 prosentin lainaosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista. Hertto-
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niemenrannan liikuntapuisto Oy:n anoma 94 000 euron summa vastaa 
40 prosenttia tekonurmimaton asentamisen arvioiduista investointikus-
tannuksista (235 000 euroa).

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n ja Ku-
losaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n 100 prosenttisesti omistama 
sekä hallinnoima yritys. Valtti on perustettu vuonna 1946 ja on Itä-
Helsingin suurin sekä Helsingin kolmanneksi suurin jalkapalloseura pe-
lipasseilla mitattuna (1 200 kpl). Kulps puolestaan on vuonna 2009 pe-
rustettu matalan kynnyksen jalkapalloseura, jonka jäsenet ovat lunas-
taneet yhteensä noin 200 pelipassia. 

Herttoniemenrannan liikuntapuiston kehittämishanke parantaa osaltaan 
jalkapallon harrastamismahdollisuuksia Itä-Helsingissä. Täten projekti 
tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

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 Hakemus 1.4.2022
2 Hakemus 1.4.2022, liite 1, Hankesuunnitelma
3 Hakemus 1.4.2022, liite 2, Hankkeen talousarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 75
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kahden ilmanvaihtokoneen uusi-
mista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-004920 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n lainahakemuksesta. 
Asiakirja koskee kahden ilmanvaihtokoneen uusimista Vallilan kaupun-
ginosassa sijaitsevassa Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa vuoden 2022 
aikana: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskus-
tannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 600 000 euron lainan 
myöntämistä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Lai-
na tarkoitetaan käytettäväksi kahden IV-koneen uusimiseksi Mäkelän-
rinteen Uintikeskuksessa.  

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on toiminut yleishyödyllisenä yhteisönä 
vuodesta 1999 lähtien. Yhtiön hallinnoima uintikeskus on Suomen suo-
situin vesiliikuntakeskus, jonka vuotuiset asiakaskäyntimäärät ovat 
normaalioloissa yli 800 000 kappaletta. Mäkelänrinteen Uintikeskuksel-
la on kuluttaja-asiakkaiden ohella merkittävä rooli Mäkelänrinteen ur-
heilulukion, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia sekä eri seura- ja 
maajoukkueiden harjoittelu- ja kilpailukeskuksena.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty kahden IV-koneen 
uusiminen on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen ja tarpeellinen 
hanke, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista. 

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 
600 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 
600 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta.  Hanke on tar-
koitus rahoittaa kokonaan kaupungin myöntämällä lainalla. Tästä me-
nettelystä on neuvoteltu etukäteen kaupunginkanslian rahoituksen 
kanssa, jonka kanssa käydyissä keskusteluissa on niin ikään päätetty, 
että vastaavanlainen toimintatapa on mahdollista vain kaupunkikonser-
niin kuuluville yhteisöille, jollainen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on.

Käsittely
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Esteelliset: Tarja Loikkanen, Hilkka Ahde
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 25.3.2022
2 Hakemus 25.3.2022, liite, hankeselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on hakenut Helsingin kaupungin urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahastosta 600 000 euron suuruista lainaa kahden 
käyttöikänsä päähän tulleen IV-koneen uusimista varten vuoden 2022 
aikana. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kau-
punginhallitus.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mu-
kaan IV-koneiden uusimisen kokonaiskustannukset ovat 600 000 euroa 
(alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan kaupungin 
lainalla (600 000 €).

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n pääomistajana toimii Helsingin kau-
punki 66,7 prosentin omistusosuudella. Yhtiön muut osakkaat ovat sa-
man suuruisilla osuuksilla Suomen Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö. 

Mäkelänrinteen Uintikeskus on merkittävä osa Helsingin uimahalliver-
kostoa ja täten keskuksen toiminnan turvaamisella on selkeä liikunta-
poliittinen perusta. 2000-luvun aikana Helsingissä on suljettu useampia 
pieniä uimahalleja/-altaita, mikä korostaa Mäkelänrinteen Uintikeskuk-
sen kaltaisten suurten uintikompleksien merkitystä. Täten nyt ajankoh-
tainen Uintikeskuksen kehittämishanke on keskeinen kaupungin ve-
siurheilun harrastamismahdollisuuksien ylläpitämisen näkökulmasta. 
Samalla perusteella kyseinen projekti tukee kaupungin liikuntastrate-
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gian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Uintikeskuksen ilmanvaihtokoneiden uusiminen parantaa lisäksi niiden 
hyötykäyttösuhdetta ja edistää siten osaltaan kaupungin hiilineuraali-
suustavoitteen saavuttamista.

Esittelijä
ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 25.3.2022
2 Hakemus 25.3.2022, liite, hankeselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 33 (58)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
10.05.2022

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

§ 76
Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palvelujen 
hankinta v. 2022–2024

HEL 2021-013069 T 12 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Stadin nuorisoseurat 
ry:n tarjouksen Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuoriso-
työn palvelujen tuottamisesta sopimuskaudelle 1.7.2022–30.6.2024. 
Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 520 000 euroa.

Hankintaan kuuluu lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi toimin-
takaudelle 1.7.2024 –30.6.2026. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti läntisen nuorisotyön alue-
päällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa 
vähäisiä muutoksia Stadin nuorisoseurat ry:n kanssa sekä päättämään 
optiokauden käyttöönotosta.

Optiokauden käyttöönotosta tilaaja päättää erikseen suoraa hankintaa 
käyttäen ennen edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja tarjouksen tarkistaminen

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tar-
jouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todet-
tiin, että Stadin nuorisoseurat ry:ltä saatu tarjous täyttää sille asetetut 
vähimmäisvaatimukset ja tarjous on tarjouspyynnön ja sen vaatimusten 
mukainen.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteena 
käytettiin laatuvertailua arvoltaan enintään 100 pistettä. Laadulliset ver-
tailuperusteet arvioitiin tarjoajan ilmoittaman toimintasuunnitelman pe-
rusteella vähimmäisvaatimusten ylittävistä ominaisuuksista. 

Laatuvertailussa arvioitiin tarjoajan kokemusta varhaisnuorisotyöstä, 
nuorten osallistamista järjestämäänsä toimintaan sekä kokemusta osal-
listavien menetelmien käytössä. Lisäksi hankinnassa käytettiin työllis-
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tämisehtoa, jonka mukaan palvelutuottajan tulee työllistää vähintään 
yksi heikossa työmarkkina-asemassa oleva henkilö vähintään 9 kuu-
kaudeksi työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen (vähintään 18 tun-
tia/viikossa) tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen tutkintoon.

Stadin nuorisoseurat ry sai laatuvertailussa 80 laatupistettä (max. 100 
pistettä).

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti laatusuhteel-
taan paras tarjous hankinnan kohteen kriteerien täyttyessä. Hankinnan 
kohteen kriteerien mukaisen ja ainoan tarjouksen antoi Stadin nuoriso-
seurat ry.

Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut sopimusehtoja.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

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

niina.lammi(a)hel.fi
Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71665

kristiina.rouhiainen(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1_Tarjouspyynto_386146
2 Liite 2_Palvelukuvaus_munkkivuori
3 Liite 3_Työllistämisehto
4 Liite 4_Tietosuoja- ja salassapitoliite_munkkivuori_
5 Liite 5_Avauspöytäkirja
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Liite 8_Sopimusluonnos_munkkivuori 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti
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Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 11.1.2022, § 4 
valtuuttaa nuorisopalvelukokonaisuuden valmistelemaan Munkkivuoren 
nuorisotalon toiminnan ja alueen varhaisnuorisotoiminnan toteuttami-
sen julkisena hankintana. Päätöksen perusteluissa todettiin:

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

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

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

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

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

Munkkivuoren nuorisotalon kävijämäärät

 lapset ja nuoret asukaskäyttö
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2019 10 282 20313
2020*) 6 457 13 342
2021*) 3 761 11 047
* nuorisotalo osittain suljettu pan-
demian vuoksi

  

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena liitteen E 
Erityisiä palveluja koskevien hankintojen mukaisesti (386146 HEL 
2021–013069). Hankinta on toteutettu avoimena hankintamenettelynä 
Cloudia kilpailutusjärjestelmässä ja Hilma-ilmoituskanavassa julkaise-
malla palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Munkkivuoren nuori-
sotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palveluhankinta” sähköisissä il-
moituskanavissa 21.2.2022.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankintaan valitaan yksi (1) palve-
luntuottaja.

Tarjouspyyntö toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa tarjousver-
tailu tehdään kokonaisuudessaan laatutekijöiden perusteella.

Tarjouspyyntö liitteineen on tämän päätöksen liitteinä 1–7.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 28.3.2022 klo 12.00 mennessä saapui yksi (1) tarjous: 
Stadin nuorisoseurat ry:ltä.

Avauspöytäkirja on liitteenä 5. Tarjous ja siihen liittyvä toimintasuunni-
telma ovat liitteinä 6 ja 7 (salassa pidettävä).

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

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

niina.lammi(a)hel.fi
Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71665

kristiina.rouhiainen(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1_Tarjouspyynto_386146
2 Liite 2_Palvelukuvaus_munkkivuori
3 Liite 3_Työllistämisehto
4 Liite 4_Tietosuoja- ja salassapitoliite_munkkivuori_
5 Liite 5_Avauspöytäkirja
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
8 Liite 8_Sopimusluonnos_munkkivuori 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Liite 5

Tiedoksi

Nuorisopalvelut

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.01.2022 § 4
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§ 77
Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan 
hankinta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24

HEL 2022-001635 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri– ja vapaa–aikalautakunta päätti 

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Harrastamisen 
Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan hankinnan keskeiset 
periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäi-
siä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalvelujen johtajan 
– tekemään hankinnasta päätöksen
– päättämään optiokauden käyttöönotosta 

C Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalveluiden  
   aluepäällikön 
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella  
   solmittavat sopimukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)
3 Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B ja C Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Harrastamisen Suomen mallin kohderyhmänä ovat kaikki helsinkiläiset 
3.–9. luokkalaiset oppilaat Helsingissä sijaitsevissa kouluissa. Jokaisen 
kouluun tarjotaan harrastuksia kolmen korin periaatteella; kulttuurisia, 
liikunnallisia sekä digitaalisia ja muita harrastuksia. Harrastukset poh-
jautuvat vahvaan lasten ja nuorten osallisuuteen. Oppilaiden harrastus-
toiveet on kerätty sekä valtakunnallisella koululaiskyselyllä että Helsin-
gin itse tuottamalla harrastuskyselyssä. Harrastusten tietopohjana käy-
tetään myös kouluterveyskyselyn mittareita mm. yksinäisyyden koke-
mus, harrastuneisuus, mielen hyvinvointi ja liikunnallisuus. Harrastus-
ten tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja alueellis-
ten erojen kaventaminen.

Harrastamisen Suomen mallin rahoitus perustuu Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön avustukseen lukuvuodelle 2022–2023. Optiokausi otetaan 
käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuspäätöksen 
mukaisesti lukuvuodelle 2023–2024. Harrastamisen Suomen mallista 
rakennetaan pysyvää toimintamallia Helsinkiin ja valtakunnallisesti.

Kulttuurisen harrastustoiminnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopi-
muskaudelle mukaan lukien mahdollinen optiokausi on noin 1 300 000 
euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat lapsille ja nuorille järjestettävät Harrastami-
sen Suomen mallin kulttuuriset harrastustoiminnat toiminta-ajalle luku-
vuodelle 2022–2023. Lisäksi tilaajalla on mahdollisuus optiokauteen lu-
kuvuosi 2023–2024. Tarjouspyyntö on jaettu 6 osa-alueeseen: Kuva- ja 
mediataidot, animaatio ja elokuva, tanssi ja teatteri ja sirkus, musiikki, 
kirjallisuus ja lukeminen sekä muu harrastustoiminta (esim. muotoilu, 
arkkitehtuuri, kädentaidot), jota tarjoajat voivat ehdottaa itse.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella rajoitetulla menette-
lyllä Harrastamisen Suomen mallin DPS 2021–009532 ehtojen mukai-
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sena minikilpailutuksena. Ehdokkaat, jotka ovat liittyneet dynaamiseen 
hankintajärjestelmään (DPS) ja jotka ovat täyttäneet ehdokkaille asete-
tut vähimmäisvaatimukset, voivat jättää tarjouksen tarjouspyyntöön. 
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia puitesopimukseen Harras-
tamisen Suomen mallin kulttuuristen harrastusryhmien järjestämisestä 
Helsingin alueen kouluille lukuvuodeksi 2022–2023. Tämän lisäksi ti-
laajalla on mahdollisuus yhteen (1) optiokauteen lukuvuodelle 2023–
2024.

Hyväksytyt tarjoajat asetetaan vertailuhinnan perusteella etusijajärjes-
tykseen osa-alueittain. Vertailu tapahtuu kokonaistaloudellisen edulli-
suuden perusteella, joka muodostuu alimman hinnan perusteella. Tar-
jouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua 
koko sopimuskauden ajan. 

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mu-
kaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään 1.8.2022 ja 
se on voimassa 31.5.2023 saakka. Mahdollisen optiokauden sopimu-
saika on 1.8.2023–31.5.2024.

Luonnokset tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1–3 (tarjouspyyntö, 
puitesopimus ja tietosuoja- ja salassapitoliite). 

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta 
ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)
3 Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
B ja C Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
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§ 78
Harrastamisen Suomen mallin digitaalisen ja muun harrastustoi-
minnan hankinta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24

HEL 2022-001638 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Harrastamisen 
Suomen mallin digitaalisen ja muun harrastustoiminnan hankinnan 
keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättö-
miä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalvelujen johtajan 
– tekemään hankinnasta päätöksen
– päättämään optiokauden käyttöönotosta 

C Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalveluiden aluepäällikön
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 43 (58)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
10.05.2022

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

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B ja C Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Harrastamisen Suomen mallin kohderyhmänä ovat kaikki helsinkiläiset 
3.–9. luokkalaiset oppilaat Helsingissä sijaitsevissa kouluissa. Jokaisen 
kouluun tarjotaan harrastuksia kolmen korin periaatteella; kulttuurisia, 
liikunnallisia sekä digitaalisia ja muita harrastuksia. Harrastukset poh-
jautuvat vahvaan lasten ja nuorten osallisuuteen. Oppilaiden harrastus-
toiveet on kerätty sekä valtakunnallisella koululaiskyselyllä että Helsin-
gin itse tuottamalla harrastuskyselyssä. Harrastusten tietopohjana käy-
tetään myös kouluterveyskyselyn mittareita mm. yksinäisyyden koke-
mus, harrastuneisuus, mielen hyvinvointi ja liikunnallisuus. Harrastus-
ten tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja alueellis-
ten erojen kaventaminen.

Harrastamisen Suomen mallin rahoitus perustuu Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön avustukseen lukuvuodelle 2022–2023. Optiokausi otetaan 
käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuspäätöksen 
mukaisesti lukuvuodelle 2023–2024. Harrastamisen Suomen mallista 
rakennetaan pysyvää toimintamallia Helsinkiin ja valtakunnallisesti.

Digitaalisen ja muun harrastustoiminnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 
sopimuskaudelle mukaan lukien mahdollinen optiokausi on noin 960 
000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat lapsille ja nuorille järjestettävät Harrastami-
sen Suomen mallin digitaaliset ja muut harrastustoiminnat toiminta-
ajalle lukuvuodelle 2022– 2023 sekä mahdollinen optiokausi lukuvuosi 
2023–2024. Tarjouspyyntö on jaettu 4 osa–alueeseen: Pelit ja koo-
daus, ruuanvalmistus, eläin ja luontoharrastus sekä muu laji (esim. 
Anime, goshplay, pop, manga,  biljardi, kielet, tiede, keppihevonen, his-
toria), jota tarjoajat voivat ehdottaa itse.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella rajoitetulla menette-
lyllä Harrastamisen Suomen mallin DPS 2021–009532 ehtojen mukai-
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sena minikilpailutuksena. Ehdokkaat, jotka ovat liittyneet dynaamiseen 
hankintajärjestelmään (DPS) ja jotka ovat täyttäneet ehdokkaille asete-
tut vähimmäisvaatimukset, voivat jättää tarjouksen tarjouspyyntöön. 
Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia puitesopimukseen Harras-
tamisen Suomen mallin digitaalisten ja muiden harrastusryhmien järjes-
tämisestä Helsingin alueen kouluille lukuvuodeksi 2022–2023. Tämän 
lisäksi tilaajalla on mahdollisuus yhteen (1) optiokauteen lukuvuodelle 
2023–2024.

Hyväksytyt tarjoajat asetetaan vertailuhinnan perusteella etusijajärjes-
tykseen osa–alueittain. Vertailu tapahtuu kokonaistaloudellisen edulli-
suuden perusteella, joka muodostuu alimman hinnan perusteella. Tar-
jouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palvelulle 
asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua 
koko sopimuskauden ajan.  

Luonnokset tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1–3 (tarjouspyyntö, 
puitesopimus ja tietosuoja– ja salassapitoliite). 

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mu-
kaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään 1.8.2022 ja 
se on voimassa 31.5.2023 saakka.  Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi 
ovat liitteinä 1–3 (tarjouspyyntö, puitesopimus ja tietosuoja– ja salas-
sapitoliite). 

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta 
ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B ja C Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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§ 79
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnesta Huopalahdenportin 
asemakaavamuutosalueella sijaitsevien ensimmäisen maailmanso-
dan aikaisten linnoitteiden esittelyyn informaatiotaululla

HEL 2022-000745 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. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Heini Hämäläinen, tutkija, puhelin: 0931064993

heini.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi, Kvsto 19.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaava-alueella on sijainnut muinaismuistolain rauhoittamia vuonna 
1914 rakennettuja kenttälinnoitettuja varustuksia Helsinki Tukikohta 
1914:19. Nämä puolustusvarustukset ovat sijainneet Mannerheimintien 
ja Kytösuontien välisellä kalliolla. Tukikohtakokonaisuudessa on ollut 
jäännöksiä kolmesta maasta, kivistä ja hiekasta rakennetuista varus-
tuksista. Yksittäiset varustukset ovat kohdenimiltään 1914:19, 
1914:19a ja 1914:19b. Varustusten eteläpuolella on sijainnut noin 100 
metriä pitkä osuus linnoitteisiin liittyvää yhdystietä. Yhdystie on noin 3 
metriä leveä ja pengerretty. Kyseisillä varustuksilla on käyty taisteluita 
keväällä 1918 saksalaisten ja punakaartin joukkojen välillä. 
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Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut suoritti alueen linnoitteilla 
arkeologiset tutkimukset vuonna 2015 kyseisen kaavamuutoshankkeen 
johdosta. Kohteet on dokumentoitu hyvin ja tutkimuksista on laadittu 
kattava raportti. 

Kun kaavamuutos toteutetaan, tulee alueelle säilymään lyhyt osuus 
Tukikohdan 1914:19 yhdystiestä, mikä on hieno asia. Muista tukikoh-
dan puolustusvarustuksista ei tule säilymään rakenteita maastossa. 
Katsomme että varustusten esittelytaulu ei ole tarpeen, sillä alueelle on 
jäämässä vain varsin vaatimaton osuus ympäristössä sijainneesta lin-
noituskokonaisuudesta. 

Yleisesti ottaen lautakunta suhtautuu myönteisesti arkeologisen kult-
tuuriperinnön esittelyyn kaupunkiympäristössä ja sinällään toivoo in-
formaatiotaulujen sijoittamista olemassa oleville kohteille, jotka ovat 
havainnollisia ja joilla voi olla merkittävyyttä virkistys-, opetus- ja mat-
kailukohteina. Tässä yhteydessä voisi nostaa esille esimerkiksi Kes-
kuspuistossa sijaitsevat viisi vuoden 1914 linnoitekohdetta; 1914: 20-
23c. Kohteet sijaitsevat Kiskontien, Hakamäentien, Ilmalankadun ja 
Tenholantien välisellä alueella. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 31.5.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami 
Muttilaisen toivomusponnesta liittyen Ruskeasuon Huopalahdenportin 
asemakaavamuutosalueella sijaitsevien ensimmäisen maailmansodan 
aikaisten linnoitteiden esittelyyn alueelle sijoitettavalla informaatiotau-
lulla. Toivomusponsi on liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Heini Hämäläinen, tutkija, puhelin: 0931064993

heini.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi, Kvsto 19.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 80
Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalveluiden hankinta 
vuosille 2022–2027

HEL 2021-012705 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Malmitalon ra-
vintola- ja henkilöstöruokailupalveluiden hankinnan keskeiset periaat-
teet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tekemään 
tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutok-
sia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan kulttuurijohtajan 
– tekemään hankinnasta päätöksen
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella   
   solmittavat sopimukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Antti Manninen, johtaja, puhelin: 310 80821

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

niina.lammi(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§)
9 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
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Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalvelujen hankintojen ar-
vioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle on noin 1 500 000 euroa.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on 
käytetty hankintayksikön arvioimaa sopimuksen saajan sopimuksen 
voimassaoloaikana tuottamaa liikevaihtoa ilman arvonlisäveroa. 

Käyttöoikeussopimuksessa siirtyy palvelujen tarjoamiseen ja hallinnoi-
miseen liittyvä toiminnallinen riski sopimuksen saajalle. Kulttuurin ja 
vapaa–ajan toimiala ei maksa korvausta palvelun tuottamisesta sopi-
muksen saajalle.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalve-
lut ajalle 1.8.2022–31.7.2027. 

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menette-
lyllä. Hankinta toteutetaan käyttöoikeussopimuksena. Hankintayksikkö 
antaa valitulle palveluntuottajalle oikeuden periä maksuja palveluja 
käyttäviltä asiakkailta palveluntuottajan ottaessa kantaakseen palvelun-
tuottamiseen liittyvän riskin. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi 
palveluntuottaja, jonka vastuulla on ravintola–, henkilöstöravintola– ja 
catering –palveluiden hoitaminen. Käyttöoikeussopimus koostuu vuok-
rasopimuksesta ja palvelusopimuksesta. 

Vertailu tapahtuu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, joka 
muodostuu parhaasta hinta-laatusuhteesta. Vertailu muodostuu liike-
vaihtoon sidotusta % –lisävuokraosuudesta, jonka tarjoaja tarjoaa kiin-
teän vuokrahinnan päälle. Tämän lisäksi vertailuperusteina ovat palve-
lukuvaus palveluntuottajan ehdotus ravintolan konseptista ja toiminta-
mallista, käyttöönottosuunnitelmasta, perehdytyssuunnitelmasta sekä 
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ehdotus sisustussuunnitelmasta. Lisäksi arvioidaan työllistämisehdon 
käyttöönottoa ja tarjoajan ympäristöjärjestelmää. 

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimus- ja vuokrasopi-
musluonnoksen mukaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 
1.8.2022 ja se on voimassa 31.7.2027 saakka. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä ovat luonnokset 1–9 (tar-
jouspyyntö, palvelukuvaus, palvelusopimus, vuokrasopimus, vastuun-
jakotaulukko, työllistämisehto, tietosuoja– ja salassapitoliite, ESPD ja 
pohjapiirustus). 

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta 
ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Antti Manninen, johtaja, puhelin: 310 80821

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

niina.lammi(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§)
9 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 (A), 78 (A), 79 ja 80 (A) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 72, 77 (B ja C), 78 (B ja C) ja 80 (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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 76 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
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
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
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saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Outi Alanko-Kahiluoto Heimo Laaksonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.05.2022.


