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Kokousaika 24.05.2022 16:15 - 19:21

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Ahde, Hilkka (etänä)
Alanko-Kahiluoto, Outi (etänä)
Harkimo, Joel (etänä)
Huff, Shawn
Kärkkäinen, Eeva (etänä) saapui 16:19, poissa: 81 - 82 §
Makkonen, Teija (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Karhuvaara, Arja (etänä) varajäsen
Kivimäki, Hanna (etänä) varajäsen
Muttilainen, Sami varajäsen

saapui 17:04, poissa: 81 - 85 §
Partanen, Juha-Pekka varajäsen
Yrjö-Koskinen, Tuula (etänä) varajäsen

Muut

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

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

poistui 18:40
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Eloranta, Arja hallintosihteeri

tekninen avustaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Kontio, Timo toiminnanjohtaja

asiantuntija
saapui 16:19, poistui 16:50, läsnä: 
83 §

Kairimo, Katri (etänä) aluepäällikkö
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asiantuntija
saapui 16:50, poistui 16:52, läsnä: 
84 §

Pirha, Vesa (etänä) hankinta-asiantuntija
asiantuntija
saapui 16:53, poistui 16:57, läsnä: 
85 §

Uusimäki, Harri (etänä) yksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 16:53, poistui 16:57, läsnä: 
85 §

Hämäläinen, Heini tutkija
asiantuntija
saapui 17:29, poistui 17:51, läsnä: 
90 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
81 - 92 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
81 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
82 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
83 - 84 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
85 - 88 §

Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja
89 - 92 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
81 - 92 §
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§ Asia

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

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

83 Asia/3 Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–2026

84 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matias Pajulan toivomusponnesta nuorten aloitejärjestel-
män kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa

85 Asia/5 Kiinteistötraktoreiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

86 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien maksutto-
mia liikuntapalveluita omaishoitajille

87 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsinki Stadion Management Oy:n Laakson kaupunginosassa sijait-
sevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lai-
nahakemuksesta

88 Asia/8 Lehtikuusenkentän vuokraus Helsinki Stadion Management Oy:lle

89 Asia/9 Toimivallan siirtäminen kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edis-
tämisen päällikölle Harakan saaren työtilojen vuokrauksien osalta

90 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnesta Huopalahdenportin 
asemakaavamuutosalueella sijaitsevien ensimmäisen maailmansodan 
aikaisten linnoitteiden esittelyyn informaatiotaululla

91 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen ym. valtuustoaloitteesta sotiemme veteraa-
nien perinnön vaalimisen tukemiseksi

92 Asia/12 Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n oikaisuvaatimus koskien kulttuuri- ja 
kirjastojaoston päätöstä 19.4.2022, § 9
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§ 81
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 
Hilkka Ahde ja Arja Karhuvaara sekä varatarkastajiksi jäsenet Juha-
Pekka Partanen ja Hanna Kivimäki.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Heimo Laaksosen sijasta Arja 
Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi Nina Suomalaisen sijasta Juha 
Pekka-Partasen ja Mahad Ahmedin sijasta Hanna Kivimäen.

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 Hilkka Ahde ja Heimo Laaksonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Ni-
na Suomalainen ja Mahad Ahmed.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 82
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. toimialajohtaja

13.5.2022, 29 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2022

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

13.5.2022, 14 §
Uusien teosten metatietojen hankinta Kirjasampo.fi-palveluun

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. museonjohtaja

12.5.2022, 2 §
Hakasalmen huvilan viherhoito vuodelle 2022

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

19.5.2022, 22 §
Liikunnan kohdeavustukset 2022

Liikuntapaikkapäällikkö

10.5.2022, 17 §
Lisäys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon

Liikuntapalvelupäällikkö

28.4.2022, 14 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki Cup 2022

12.5.2022, 15 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

13.5.2022, 16 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Stafettkarneval 2022
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Ulkoilupalvelupäällikkö

10.5.2022, 25 §
Maa-alueen vuokraaminen Hietaniemen uimarannan alueelta beach 
volley-toimintaa varten Beach Volley Areena Oy:lle

17.5.2022, 26 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen Suomen Saaristokuljetus Oy:lle 
käyttöoikeudella Suomenlinnasta, Kalasatamasta ja Vuosaaresta ja yk-
sinoikeudella Kauppatorilta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

14.5.2022, 7 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022–2024 (DPS)

Liikuntajaosto

19.5.2022, 10 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

19.5.2022, 11 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokou-
sajat vuonna 2022

19.5.2022, 12 §
Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan ja 
urheiluseuran palkitseminen

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Minna Leino, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 89044

minna.leino(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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
Minna Leino, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 89044

minna.leino(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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§ 83
Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–
2026

HEL 2022-002394 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli toiminnanjohtaja Timo Kontio. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Hilkka Ahteen ehdotuksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
5 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
6 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan etsivän nuori-
sotyön palveluhankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntö-
asiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä
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B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen johta-
jan 

– tekemään hankinnasta päätöksen

– päättämään optiokauden käyttöönotosta 

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, § 893, että kaupunki te-
kee nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tukee 
ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään 
nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työ-
markkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan palvelujen saavutetta-
vuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen 
piiriin. 

Etsivän nuorisotyön järjestämiseksi aluehallintovirasto myöntää valtio-
navustusta etsivän nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin. Kulttuuri– ja 
vapaa-aikalautakunta päätti 8.5.2018, § 103 etsivän nuorisotyön toimin-
tamallista niin, että Helsingin kaupunki hakee itse valtion avustuksen 
etsivään nuorisotyöhön ja toteuttaa etsivää nuorisotyötä sekä omana 
toimintanaan että hankkii sitä julkisena hankintana palvelutuottajilta. 
Myönnettävä valtionavustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön kulu-
ja, vaan kaupunki maksaa noin puolet hankinnan kuluista itse.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 30.10.2018 nykyisestä hankin-
nasta, jonka sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Tarkoituksena on jat-
kaa etsivän nuorisotyön hankintaa uudelle sopimuskaudelle edelleen 
niin, että Helsingin kaupunki hakee etsivää nuorisotyötä varten myön-
nettävän valtionavustuksen kokonaisuudessaan ja hankkii osan, kaik-
kiaan 13 henkilötyövuotta, etsivästä nuorisotyöstä palveluostona. Ny-
kyinen järjestämismalli on arvioitu nuorisopalveluiden toimesta yhdessä 
kumppaneiden ja rahoittajan kanssa. Arvioinnin ja eri tilastojen perus-
teella järjestämismallia on kehitetty tarkoituksenmukaisemmaksi. Muut 
hankintaan suunnitellut muutokset liittyvät kaupungin riskinhallintaan 
sekä nuorten saaman palvelun jatkuvuuden ja laadun varmistamiseen. 

Etsivän nuorisotyön palveluhankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 
sopimuskaudelle, mukaan lukien mahdollinen optiokausi, on noin 2 912 
000 euroa.
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Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on etsivä nuorisotyö, jonka tehtävänä tavoittaa 
tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja 
muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, 
osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsy-
ään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren 
vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorilla 
tarkoitetaan alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 1285/2016 § 8). Palvelu on 
nuorelle maksutonta.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menette-
lyllä EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena vuosille 2022–2024. 
Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden 
optiokauteen 2025–2026.

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa vertailu ta-
pahtuu kokonaisuudessaan laadullisilla vertailuperusteilla. Laadullisissa 
vertailuperusteissa arvioidaan tarjoajan antamia kuvauksia toiminta-
suunnitelmasta, yhteistyö- ja palveluverkostosta sekä toimintavarmuu-
desta. Lisäksi tarjoaja saa pisteitä siitä, että se sitoutuu osana sopi-
musta työllistämään sopimuskauden aikana heikossa työmarkkina-
asemassa olevan henkilön.

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mu-
kaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2023 ja sopimus on 
voimassa 31.12.2024 saakka. Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus 
yhteen (1) kahden (2) vuoden optiokauteen vuosille 2025–2026.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1–5 (tarjouspyyntöluon-
nos, palvelun kohteen kuvaus, sopimusluonnos ja tietosuoja- ja salas-
sapitoliite, Jyse 2014 Palvelut sopimusehdot, päivitysversio huhtikuu 
2022). 

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
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Lisätiedot
Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

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

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
5 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
6 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 84
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matias Pajulan toivomusponnesta nuorten aloitejärjes-
telmän kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston 
kanssa

HEL 2021-012406 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana toivomuspon-
nessa esitettyä nuorten aloitejärjestelmän kehittämistä tiiviissä yhteis-
työssä nuorisoneuvoston kanssa ja toteaa, että kansliapäällikkö on 
asettanut vuodelle 2022 kaupunkiyhteisen aloitejärjestelmän kehittä-
mistyöryhmän, jossa nuorisoneuvoston edustajat ovat mukana.

Nuorten aloitteet

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloi-
teoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toi-
mialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Helsingin nuorten aloite-
järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015 ja se on sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti ainutlaatuinen malli. Nuorten aloitejärjestelmä on 
rakennettu mukaillen kuntalaisten aloiteoikeutta, mutta siinä on huo-
mioitu nuorten erityistarpeet ja demokratiakasvatusmahdollisuudet.

Aloitteet tehdään Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä 
myös sähköpostitse tai kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin kirjaa-
moon. Aloitteisiin vastaa joko pormestari tai sen toimialan apulaispor-
mestari, jonka toimintaa aloite koskee. Vastaukset valmistellaan kau-
punginkanslian ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja jul-
kaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki - sivustol-
la.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman 
lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa 
käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla 
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jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 
luvun 7 §:n nojalla. 

Nuorten aloitejärjestelmä on osa laajempaa Helsingin nuorten vaikut-
tamisen kokonaisuutta, jonka keskeisenä periaatteena on vaikuttami-
sen tapojen monimuotoisuus. Helsingin lasten ja nuorten osallisuus-
suunnitelman tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori kokee osalli-
suutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, ja että lasten ja nuorten 
ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. Kaikilla kaupungin toimialoilla 
kehitetään tapoja kuulla lapsia ja nuoria.

Nuorten aloitepalvelun kehittäminen 2022

Nuorten aloitejärjestelmään on kohdistunut paljon kehittämispaineita 
sekä nuorilta, päättäjiltä että viranhaltijoilta. Haasteet liittyvät aloitteiden 
käsittelytapoihin, vuorovaikutuksen puutteeseen, käsittelyprosessin lä-
pinäkymättömyyteen, aloiteverkkosivun toimimattomuuteen sekä aloite-
järjestelmän huonoon tunnettuuteen. Nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien toteutumista arviointiin myös tarkastuslautakunnan vuoden 
2020 arviointikertomuksessa. Siinä annettiin toimenpidesuosituksia 
koskien nuorten aloitejärjestelmää.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen suositusten mukaisesti 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tulee edelleen tiivistää yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien tuomisessa konkreettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten 
toimintaa ja opetusta. Kaupunginkanslian tehtävänä on yhdessä toimia-
lojen kanssa varmistaa, että toimialoilla vastauksia valmistelevat ovat 
vuorovaikutuksessa aloitteen tekijän kanssa.

Aloitejärjestelmän kehittäminen on käynnissä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla. Aloitteita koskeva palvelumuotoiluprojekti on toteutettu vuo-
den 2021 alussa. Sen avulla muodostettiin kokonaiskuva aloitejärjes-
telmän nykytilasta ja roolista nuorten vaikuttamisen kokonaisuudessa, 
ja luotiin suuntaviivat järjestelmän kehittämiseksi. Aloiteprosessin kehit-
tämistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian välillä. 
Yhteistyötä tehdään myös nuorisoneuvoston kanssa läpi kehittämisp-
rosessin.

Kehittämistyö jatkuu nyt kansliapäällikön ajalle 1.3.–31.10.2022 aset-
tamassa nuorten aloiteprosessin uudistamisen työryhmässä. Työryh-
män tehtävänä on tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen suositus-
ten ja nuorilta saadun palautteen mukaisesti kirkastaa järjestelmän ta-
voitetila, muodostaa yhteinen palvelulupaus, määritellä aloitejärjestel-
män status kaupunkiorganisaatiossa sekä keventää prosessia. Työ-
ryhmä valmistelee kevennetyn aloiteprosessin ja määrittelee toimijoi-
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den roolit sekä yhtenevät käytännöt toimialoille. Lisäksi työryhmä tekee 
esityksen, miten aloiteprosessia johdetaan ja kehitetään, ja ketkä toimi-
vat prosessin omistajina.

Työryhmän tehtävä linkittyy Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmal-
liin sekä Helsingin lasten ja nuorten osallisuussuunnitelmaan. Työryh-
män perustaminen sitouttaa eri toimijat pitkäjänteisesti yhteisen työn 
kehittämiseen. Työryhmässä on mukana Helsingin nuorisoneuvoston 
edustajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli aluepäällikkö Katri Kairimo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pajula Matias, toivomusponsi, Kvsto 3.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.6.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ma-
tias Pajulan toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä 
yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa keskittyen korjaamaan erityises-
ti niitä epäkohtia, jotka nuorisoneuvosto on nostanut esiin. Toivomus-
ponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
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Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pajula Matias, toivomusponsi, Kvsto 3.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2022 13 (47)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
24.05.2022

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

§ 85
Kiinteistötraktoreiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

HEL 2022-006198 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kiinteistötrakto-
reiden hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuu-
rin- ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakir-
joihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan

– tekemään hankinnasta päätöksen

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set.

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

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Harri Uusimäki ja han-
kinta-asiantuntija Vesa Pirha. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi
Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistötraktoreiden hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopi-
muskaudelle on noin 750 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat liikuntapaikat- ja ulkoiluliikuntapalveluiden 
kiinteistötraktorit. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella on kiinteistötraktoreita tällä hetkellä 
noin 80 ja niiden keski-ikä on noin 19 vuotta. Traktoreita käytetään mm. 
jalkapallonurmien ja tekonurmien hoitoon sekä talvella pihojen ja kent-
tien auraukseen. Periaatteessa kausien aikana traktoreille on käyttöä 
joka päivä.

Nyt hankittavat kiinteistötraktorit ovat moottoreiden päästöluokalta 
STAGE V eli täyttävät kaikki vaaditut päästönormit. Viiden vuoden ai-
kana kaikki  tulisi uusia kaikki traktorit, jotka eivät täytä STAGE V -
päästöluokan vaatimuksia.

Kaksi hankittavaa maataloustraktoria korvaavat ulkoilussa olevat yli 15 
vuotta kaksi vanhaa traktoria. Hankittavat maataloustraktori täyttävät 
myös STAGE V -vaatimukset. 

Tarjouskilpailu

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

Valinta tehdään halvimman hinnan perusteella, jossa hankinnan laadul-
liset vaatimukset ovat huomioitu teknisissä ja muissa vähimmäisvaati-
muksissa.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä ovat luonnokset 1–3 (Tar-
jouspyyntö, Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus, Liite 2 Tekniset vaati-
mukset, Liite 3 Sopimusluonnos). 

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
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi
Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 86
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien maksut-
tomia liikuntapalveluita omaishoitajille

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Hilkka Ahteen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Hilkka Ahteen ja 21 muun valtuutetun maksuttomia liikuntapalve-
luita omaishoitajille koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausun-
non:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole pe-
rusteltua laajentaa liikuntapalvelujen maksuttomuutta koskemaan 
omaishoitajia.

Helsingissä oli keväällä 2022 hieman alle 3 500 sopimuksen tehnyttä 
omaishoitajaa. Heistä reilu puolet oli alle 65-vuotiaiden omaishoidon 
tuen piirissä ja hieman alle puolet yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen 
piirissä. Omaishoitajien jaksamista tukevat erilaiset ja omaan arkeen 
sopivat vaihtoehdot liikkua ja harrastaa. Helsingin kaupunki tarjoaa 
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monia maksuttomia ja edullisia liikuntapalveluita, joita omaishoitajat 
voivat hyödyntää.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia lähiliikuntapaikkoja, ulkokuntosaleja, 
kuntoportaita, ulkoilureittejä ja uimarantoja, joilla liikkuminen on maksu-
tonta. Palvelukeskukset tarjoavat omaishoitoperheille kohdennettua oh-
jattua ryhmäliikuntaa maksutta talvikaudella, ja liikuntapalvelut maksut-
tomia, kaikille avoimia puistojumppia kesäaikaan. Helsinki-kanavalla on 
tarjolla kymmeniä maksuttomia kotijumppia. Lisäksi kaupunki tarjoaa 
maksutonta liikuntaneuvontaa ja Liikuntaluuri-palvelun, joiden avulla 
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat omaishoitajat voivat saada 
tukea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen. Kaupungin liikuntapai-
koilla maksuttomaan sisäänkäyntiin ovat oikeutettuja alle 7-vuotiaat 
lapset, vammaiset avustajan kanssa, avustajaan oikeutettujen henkilöi-
den avustajat sekä lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit.

Liikunnan sisäänpääsy- ja kurssimaksut ovat pääsääntöisesti hyvin 
voimakkaasti subventoituja. Aikuisten maksukategoriaa edullisemmat 
maksut kuuluvat alennusryhmään ”muut”, joihin tällä hetkellä ovat oi-
keutettuja yli 64-vuotiaat, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmie-
het ja siviilipalvelusta suorittavat sekä turvapaikkaa tai tilapäistä suoje-
lua hakeneet tai saaneet henkilöt. 7–17-vuotiailta peritään lastenlipun 
hinta

Edellisiin alennusryhmiin kuuluville helsinkiläisille ohjattujen ryhmälii-
kuntakurssien hinta on 30 euroa / kausi (n. 4 kk). Kuukausikortti ja 
10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja kuntosali) maksaa 
24 euroa, Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen käyttöön 16 euroa. 
Liikuntapalveluiden tuottamille ohjatuille ryhmäliikuntatunneille voi läh-
teä mukaan esimerkiksi 15 euron hintaisten lyhytkurssien kautta, tai 
hankkimalla 30 euron hintaisen alueliikuntapassin, jolla voi harrastaa 
kymmeniä erilaisia matalan kynnyksen liikuntamuotoja Kaarelan, Mel-
lunkylän Vuosaaren ja Jakomäki-Tapulikaupungin alueilla.

Alennusryhmiin kuuluvien aikuisten ja 7–17-vuotiaiden lasten pääsy-
maksutulot muodostavat uima- ja monitoimihallien yhteenlasketuista 
tuotoista noin puolet. Mahdollisista uusista alennettuista tai maksutto-
mista ryhmistä aiheutuu tulonmenetyksiä, sillä niiden otaksutaan ole-
van ryhmiä, jotka jo käyttävät liikuntapalveluita. Mahdollisten uusien 
alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulonmenetykset 
jouduttaisiin korvaamaan normaalihintaisten pääsymaksujen korotuksil-
la tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu katetavoite halutaan 
pitää ennallaan. Toimialalla on käynnissä uusi tulonkannon kehittä-
misprojekti, joka valmistelee uudistetun, kaupunkistrategiaa ja toimialan 
perustehtävien toteuttamista tukevan hinnasto- ja tulonmuodostusko-
konaisuuden. Työ käsittää myynnin, hinnoittelun ja verkkokaupan kehit-
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tämisen huomioiden, että toimialan tavoitteena on kattaa tuloilla 15 
prosenttia sen menoista.

Valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia liikuntapalveluja viimeisen 
kymmenen vuoden aikana useille eri kohderyhmille, jotka jo pääsään-
töisesti ovat kuuluneet alennettujen palvelujen piiriin. Myös vuonna 
2018 on valtuustoaloitteessa esitetty omaishoitajille maksuttomia liikun-
tapalveluja. Kaupunki ei ole aikaisemmassa päätöksenteossaan myön-
tänyt valtuustoaloitteissa esitetyille ryhmille maksuttomia palveluja eikä 
ole ottanut uusia ryhmiä alennettujen palvelujen piiriin lukuun ottamatta 
10.5.2022 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemää päätöstä kos-
kien turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneista tai saaneista henki-
löistä.

Oikeudelliset näkökulmat palveluiden subventointiin

Kaupungin oikeuspalvelut ovat arvioineet oikeudellisia näkökohtia kau-
pungin palveluiden maksuttomuudesta ja subventoinnista eri kohde-
ryhmille seuraavalla tavalla:

Viranomaisen harkintavaltaa rajoittavat harkinnanvaraisten maksujen 
määräämisessä harkintavallan yleiset rajoitusperiaatteet eli hallinnon 
oikeusperiaatteet. Tarkoituksenmukaisuusharkintakaan ei näin ollen ole 
täysin vapaata. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasa-
puolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hy-
väksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueetto-
mia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Maksujen, alennusten ja maksuttomuuden määräämisessä joudutaan 
käytännössä useimmin harkitsemaan, onko yhdenvertaisuusperiaatetta 
noudatettu. Periaate edellyttää, että kuntalaisia tai kuntalaisryhmiä ei 
perusteetta aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan. Kuntalaiset ja 
vieraskuntalaiset voidaan yleensä asettaa eri asemaan siten, että kun-
talaiset saavat palvelun alennetulla hinnalla (esim. joukkoliikenteen ja 
vapaa-ajan palvelut), mutta vieraskuntalaiset maksavat täyden hinnan. 
Maksujen erilaisuuden ja eron suuruuden täytyy olla asiallisesti perus-
teltavissa.

Yhdenvertaisuusperiaate on ilmaistu perustuslain 6 §:ssä, jonka mu-
kaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Oikeudellisesti samanlai-
sissa tapauksissa asia on ratkaistava samalla tavalla. Lisäksi periaate 
edellyttää johdonmukaisuutta: viranomainen ei voi muuttaa aikaisem-
paa hallintokäytäntöään ilman perusteltua syytä. Kunnan toiminnassa 
tällä periaatteella on oikeuskirjallisuuden mukaan merkitystä erityisesti 
kunnan yleisen toimialan tulkinnassa sekä erilaisten etujen myöntämi-
sessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2022 19 (47)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
24.05.2022

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

Kaupungin palveluiden hinnanalennuksissa tai maksuttomuuden myön-
tämisessä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten ja millä perusteilla 
määritellään alennukseen tai maksuttomuuteen oikeutettu uusi ryhmä. 
Ryhmän määrittelyn lisäksi tarkastelun kohteena tulisi olla myös se, 
myönnetäänkö ryhmään kuuluville alennus vai kokonaan maksuton 
käynti. Valittava alennus tai maksuttomuus tulee pystyä perustelemaan 
suhteessa siihen, minkälaisia alennuksia kaupunki jo olemassa oleville 
alennusryhmille myöntää.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa kaupunginhallitukselle 7.6.2022 Hilkka Ahteen ja 21 muun 
valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien maksuttomia liikuntapalveluita 
omaishoitajille. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslau-
takunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 87
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsinki Stadion Management Oy:n Laakson kaupunginosassa si-
jaitsevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimista koskevasta 
lainahakemuksesta

HEL 2022-006157 T 02 05 01 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta, 
joka koskee Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän 
tekonurmimaton uusimista ja pukuhuonetilojen rakentamista: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuil-
la kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 88 000 
euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kau-
pungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden 
laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Laakson kaupunginosassa 
sijaitsevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimiseksi ja kahden 
pukukoppirakennuksen rakentamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut 
etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin 
kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja 
kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty tekonurmimaton 
asentaminen ja pukukoppien rakentaminen on yhtiön jalkapallotoimin-
nan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntämi-
nen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun 
mukaista. 

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 220 
000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 88 000 
euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. 

Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan HSM 
Oy:n omarahoituksella 132 000 euroa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.
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Helsinki Stadion Management Oy on hakenut kyseistä kenttäaluetta 
koskevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista 31.3.2037 saakka. 
Vuokrasopimus käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kokouksessa tämän lainahakemuksen kanssa.

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 Lainahakemus 26.4.2022
2 Lainahakemus 26.4.2022, liite, hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Management (HSM) Oy on hakenut Helsingin kau-
pungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 88 000 euron suuruista lainaa 
Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uudistamista ja pukukoppitilojen 
rakentamista varten. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja 
hoitaa kaupunginhallitus.

HSM Oy on hakenut Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuu-
senkentän vuokrasopimuksen jatkamista 31.3.2037 saakka. Yhtiön ja 
kaupungin välinen entinen sopimus oli voimassa 31.3.2022 saakka. 

Helsinki Stadion Management Oy:lle on vuokrattu lähialueilta myös 
Töölön Pallokentät 5 ja 7 jalkapallotoimintaa varten.

HSM Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton 
uudistamisen ja pukukoppien rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 
220 0 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lai-
nalla (88 000 €) sekä yhtiön omilla varoilla (132 000 €).

Helsingin Jalkapalloklubi on pääkaupungissa toimiva merkittävä urhei-
luseura, jossa jalkapalloa harrastaa säännöllisesti noin 3 500 lasta ja 
nuorta. HJK tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia kouluikäisten 
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iltapäiväkerhoista aina naisten ja miesten pääsarjatasoille asti sekä eri-
tyisryhmille.

Lehtikuusenkentän uudistamishanke takaa osaltaan Länsi-Helsingin 
jalkapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen tuleville vuosille. 
Täten se 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 Lainahakemus 26.4.2022
2 Lainahakemus 26.4.2022, liite, hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 88
Lehtikuusenkentän vuokraus Helsinki Stadion Management Oy:lle

HEL 2022-002106 T 10 01 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsinki Stadion Ma-
nagement Oy:lle Helsingin 18. kaupunginosassa (Laakso) sijaitsevalta 
Lehtikuusenkentältä 6 702 neliömetrin suuruisen maa-alueen jalkapal-
lotoimintaa varten liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukai-
sesti ajalle 1.4.2022─31.3.2037. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoitta-
maan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sopimuskauden aikana.

Samaa vuokra-aluetta koskeva, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja 
Helsinki Stadion Management Oy:n välinen, liikuntalautakunnan 
13.12.2011, § 226 päätöksellä ajalle 1.4.2012─31.3.2022 solmittu 
maanvuokrasopimus päättyi 31.3.2022.

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

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 9.2.2022
2 Hakemus 9.2.2022, liite, hankesuunnitelma
3 Vuokra-alue, Lehtikuusenkenttä
4 Vuokrasopimusluonnos_Lehtikuusenkenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asianosaiset Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Management Oy (Y-tunnus 1544014-8) on hakenut 
Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän maanvuok-
rasopimuksen uusimista ja pidentämistä 31.3.2037 saakka. Liikunta-
palvelukokonaisuus kannattaa vuokrasopimuksen uusimista. 

Liikuntalautakunta on aiemmin vuokrannut kyseisen maa-alueen Hel-
sinki Stadion Management Oy:lle 13.12.2011 tekemällään päätöksellä 
§ 226 1.4.2012─31.3.2022 väliseksi ajanjaksoksi.

Vuokralle haetun maa-alueen koko on 6 702 m². Alueella sijaitsee te-
konurmipintainen harjoitus- ja pelikenttä sekä ylläpitoalue, jonka suu-
ruus on noin 1000 m². Helsinki Stadion Management Oy:n tarkoitukse-
na on uusia kentän tekonurmimatto sekä rakentaa maton luoteiskul-
maan puku- ja saniteettitilat myöhemmin tarkentuvalla konttiratkaisulla.

Tekonurmimaton uusimisen ja pukukoppien rakentamisen kokonais-
kustannukset ovat HSM Oy:n toimittaman rahoituslaskelman mukaan 
220 000 euroa. Hanketta varten yhtiö on ilmoittanut hakevansa Helsin-
gin kaupungilta lainaa yhteensä 88 000 € (40% hankkeen kokonaiskus-
tannuksista). 

Lehtikuusenkentän pääasiallinen käyttäjäryhmä on HJK ry ja sen jäse-
net, joista merkittävä osa on lapsia ja nuoria. HJK:n jäsenten ohella 
kenttää käyttävät läheisen koulun ja päiväkodin oppilaat sekä alueen 
asukkaat. Liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen on kirjattu eh-
to, jossa taataan koululaisille kentän maksuton käyttö arkipäivisin 8–16 
välisenä aikana keväällä huhtikuun alusta toukokuun loppuun sekä 
syksyllä elokuun puolivälistä lokakuun puoleen väliin.

Lehtikuusenkentän asianmukainen ylläpitäminen takaa osaltaan jalka-
pallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen Länsi-Helsingissä ja tu-
kee samalla kaupungin liikunta- sekä urheilustrategian toteutumista.

Helsinki Stadion Management Oy:lle on Lehtikuusenkentän läheisyy-
destä vuokrattu myös Töölön Pallokenttä 5 ja 7 jalkapallotoimintaa var-
ten. Helsinki Stadion Management Oy on Helsingin Jalkapalloklubi ry:n 
(HJK) 100-prosenttisesti omistama kenttäyhtiö. Seura on Helsingin alu-
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eella merkittävä toimija, jossa jalkapalloa harrastaa säännöllisesti noin 
3 500 lasta ja nuorta. HJK tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia 
kouluikäisten iltapäiväkerhoista aina naisten ja miesten pääsarjatasoille 
asti sekä erityisryhmille.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 7690, joka on vahvistettu 
1.9.1978. Vuokra-alue on kaavassa merkitty palloilukentäksi (UP).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3118-1) vuoden 2043 loppuun 
asti. Alueen kokonaispinta-ala on 6702 m². Alue on liikuntapalveluko-
konaisuuden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 6 702 m². 
Vuokra-alueella on 5 685 m²:n suuruinen kenttäalue. Vuokra-alueelle 
rakennetaan 30 m²:n suuruinen pukuhuonerakennus (kontti). Loppuosa 
vuokra-alueesta on vuokralaisen vastuulla olevaan ylläpitoaluetta. 

Vuokra peritään varsinaisen kenttäalueen 5 685 m²:n sekä rakennetun 
alueen 30 m²:n perusteella.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 
maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Alueen vuokra 
on määritelty kenttäalueen 5 685 m²:n mukaan ja rakennetun alueen 30 
m²:n mukaan. 

Kenttäalueen vuokra lasketaan pinta-alan perusteella, pitäen maan 
pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 
euron neliömetrihintaa.

Rakennetun alueen osalta vuokra lasketaan pinta-alan perusteella, pi-
täen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vas-
taavaa 12,00 euron neliömetrihintaa.

Perusvuosivuokra on 5 %:a alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräisen vuokran määrittely: 
Kenttäalue: 5 685 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 20,17 = 5 733,32 €
Rakennettu alue: 30 m² x 12,00 €/m² x 5 % x 20,17 = 363,06 €

Ylläpitoalueen osalta ei peritä vuokraa.
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Täysimääräisestä vuokrasta peritään rakennuksen osalta 50 % niin 
kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittö-
mästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 
31.12.2028 saakka.

Vuokranmääräytymisestä vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään 
kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. 

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa kenttäalueen osalta 5 
733,32 euroa ja rakennuksen osalta 181,53 euroa. Perittävä vuosivuok-
ra on yhteensä 5 914,85 euroa. 

Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien täysimääräinen vuosivuokra sido-
taan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu on 100 siten, että 
perusvuosivuokra on kenttäalueen osalta 284,25  euroa ja rakennuk-
sen osalta 18,00 euroa vuodessa sekä niitä vastaava perusindeksi on 
100. 

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuo-
sivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli piste-
luku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta. 

Esitetty alue on liikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn 
tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittymistä ylläpitävä 
hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

Valtiontukilausunto

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

Helsingin kaupungin ja Helsinki Stadion Management Oy:n nimissä 
tehtävä maanvuokrasopimus saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauk-
sen kohteena olevaa urheilualuetta käyttävät pääasiallisesti lähialueen 
päiväkotilaiset ja koululaiset, paikalliset urheilujoukkueet ja -ryhmät se-
kä muut lähiseudun asukkaat. Maanvuokrasopimukseen mahdollisesti 
sisältyvä vuokratuki ei kuitenkaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontu-
kea, koska tuki ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan. Tuki ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska 
kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita 
ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista 
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EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohdat 196, 197).

Toimivalta

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

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 9.2.2022
2 Hakemus 9.2.2022, liite, hankesuunnitelma
3 Vuokra-alue, Lehtikuusenkenttä
4 Vuokrasopimusluonnos_Lehtikuusenkenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 3

Tiedoksi

KUVA
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§ 89
Toimivallan siirtäminen kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin 
edistämisen päällikölle Harakan saaren työtilojen vuokrauksien 
osalta

HEL 2022-005960 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta siirsi toimivaltaansa kulttuuripalvelu-
kokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun päällikölle Helsingin 
kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella si-
ten, että kulttuurin edistämisen päälliköllä on oikeus antaa vuokralle 
Harakan saaren taiteilijatalon työtiloja enintään 10 vuoden ajaksi kerral-
laan. 

Muilta osin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 24.4.2018, § 91 
toimivallan siirtämisestä palvelun päällikölle on edelleen voimassa.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Harakan saaren taiteilijatalon työtilat_vuokrasopimusmalli 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Harakan saaren taiteilijatalon työtilojen vuokraus

Harakan saari sijaitsee Helsingin keskustan läheisyydessä aivan Kai-
vopuiston edustalla Särkän- ja Uunisaaren välissä. Puolustusvoimien 
käytössä ollut saari avattiin 1989 yleisölle ja saarella sijaitsee taiteilija-
talon lisäksi luontokeskus. Harakan saaren aikanaan kaupungin omis-
tukseen siirtynyt puolustusvoimien entinen rakennus on toiminut taiteili-
jatalona vuodesta 1989 alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ra-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2022 29 (47)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/9
24.05.2022

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

kennuksen päävuokralainen ja rakennuksen tiloja edelleenvuokrataan 
taiteilijoille ja käsityötaitelijoille työtiloiksi.  Rakennuksessa on työtilat 30 
eri taiteenalojen ammattilaisille. 

Kukin käytössä oleva työtila voidaan vuokrata yhdelle taiteilijalle enin-
tään kahdeksi viisivuotiskaudeksi, jonka jälkeen työtilan haltija vaihtuu.  
Taiteilijat voivat hakeutua vuokralaiseksi avoimen haun kautta.  Kulttuu-
rin edistämisen palvelu hallinnoi taiteilijoiden vuokrasopimuksia.   

Vuokrattavien tilojen vuokratasoa tarkistetaan vuosittain osana toimia-
lan hinnoittelupäätöstä. Taitelijatalon työtilojen hinnoittelussa otetaan 
huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallinen ja vuodenaikojen 
vaihtelusta riippuvainen paikka sekä taiteilijoiden työtilojen tarjoami-
seen liittyvät kulttuuripoliittiset syyt. Työhuoneiden vuokra on 7 eu-
roa/m² vuonna 2022. Vuokrataso määritellään toimialan vuosittaisessa 
hinnoittelupäätöksessä.

Koska Harakan saaren taiteilijatalon vuokralaiset vaihtuvat käytännös-
sä eriaikaisesti ja yksittäisinä tapauksina, on tarkoituksen mukaista, et-
tä päätösvalta taiteilijatalon vuokralaisten valinnasta ja vuokrasopimus-
ten solmimisesta delegoidaan toimivaltaiselle kulttuurin edistämispalve-
lun päällikölle. 

Vuokrauspäätöksen yhteydessä vuokrasopimukseen on ollut mahdol-
lista tehdä vähäisiä teknisiä muutoksia. Työtilojen vuokrasopimukseen 
on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Vuokrasopimusmalli on liitteenä 
1.       

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 koh-
dan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on myönnetty hallin-
taoikeutensa puitteissa maa- ja vesialueiden, tilojen ja laitteiden vuok-
ralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on 
sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomises-
ta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 24.4.2018, § 91 siirtänyt toimival-
taansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 
§:n 3 momentin perusteella siten, että kulttuurin palvelukokonaisuuden 
palvelun päälliköllä on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita kerral-
laan enintään neljän (4) vuodeksi kerrallaan. Oheismateriaali 1.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen
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Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Harakan saaren taiteilijatalon työtilat_vuokrasopimusmalli 2022

Oheismateriaali

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.4.2018 § 91

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 90
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 antoi 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. 

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. 
Lautakunta katsoo, että paikkaan olisi oivallista sijoittaa informaatiotau-
lu kertomaan alueella sijainneesta linnoituksesta. Tämä tuo kaupunki-
laisille esiin historiallisia kerrostumia uudella asuinalueella. 

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. 

Käsittely
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Asian aikana kuultavana oli tutkija Heini Hämäläinen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Poistetaan kappaleesta (4) kolmas lause ja se korva-
taan seuraavasti:

”Lautakunta katsoo, että paikkaan olisi oivallista sijoittaa informaatio-
taulu kertomaan alueella sijainneesta linnoituksesta. Tämä tuo kaupun-
kilaisille esiin historiallisia kerrostumia uudella asuinalueella.”

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilainen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

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. 

Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut suoritti alueen linnoitteilla 
arkeologiset tutkimukset vuonna 2015 kyseisen kaavamuutoshankkeen 
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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.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

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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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.05.2022 § 79
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§ 91
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Niirasen ym. valtuustoaloitteesta sotiemme vete-
raanien perinnön vaalimisen tukemiseksi

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon: 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sotiemme veteraanien ko-
kemuksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville 
myös osana Helsingin kaupungin vastuuta. Lautakunta katsoo kuiten-
kin, että tämä tehdään parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden välisenä yhteistyönä. Lautakunta pitää hyvänä, että toimia-
loilta on nimetty yhteyshenkilö toimialoittain käytännön yhteistyön hel-
pottamiseksi. Kulttuurijohtaja nimeää tarvittavan yhteyshenkilön kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Lautakunta ei kuitenkaan kannata 
erillisen työryhmän tai vastaavan nimeämistä tätä tarkoitusta varten. 

Perinnetyöhön kuuluvat merkkipäivien vietto ja erilaiset temaattiset ti-
laisuudet. Tätä työtä on myös aiheeseen liittyvän aineiston kokoaminen 
ja säilyttäminen muistiorganisaatioissa sekä tämän aineiston saattami-
nen saataville vaivattomasti ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla uusille 
sukupolville niin museoissa, kuin muissa kulttuurilaitoksissa, kouluissa 
sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta. 

Vuonna 2021 toimintansa lakkauttanut Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunta on ehdottanut, että Helsinki nimeäisi valtuustokaudelle 2021–
25 veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai vastaavan toimieli-
men perustamista yhtenä keinona, jolla veteraanien perinnöstä huoleh-
dittaisiin siirtymäkaudella. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvostaa veteraanien suuria uhrauk-
sia vapaan, moniarvoisen ja demokraattisen Suomen itsenäisyyden 
turvaamiseksi. Nykyisessä Euroopan tilanteessa veteraanien työn mer-
kitys on vain kirkastunut entisestään. Keskuudessamme vielä olevien 
veteraanien parhaan mahdollisen hoivan ja kunnioituksen tulee olla it-
sestään selvää. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on samaa mieltä aloitteentekijöiden 
kanssa siitä, että veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtä-
minen uusille sukupolville on tärkeä tavoite, jonka toteutumista Helsin-
gin kaupungin tulee olla kumppanina tukemassa. Aloitteessa on tunnis-
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tettu hyvin sekä jo olemassa olevan veteraaniperinnetyön muotoja kuin 
eri toimijoiden yhteistyön mahdollisia muotoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myös yhdyshenkilön ni-
meämistä kaupungin virkakunnasta veteraaniperinnetyön tukemiseksi 
ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Käytännössä tällai-
nen henkilö on jo nimetty kulttuuripalvelukokonaisuudesta kaupungin-
museosta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisessä monien toi-
mijoiden yhteistyössä ja hajautetussa toimintatavassa tarkoituksenmu-
kaisin yhteistyö toteutuu ilman että tätä varten luodaan uusia hallinnol-
lisia rakenteita tai työryhmiä. Veteraanien perinnön ja muistitiedon ää-
rellä, sen tallentamisessa ja jakamisessa tarvitaan monia erilaisia toi-
mia, jotta tavoitetta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 7.6.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti 
Niirasen ja 32 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään selvitettä-
väksi miten Helsingin kaupunki tukee jatkossa suunnitelmallisesti vete-
raanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille su-
kupolville ja miten kaupunki voisi tukea veteraaniperinnetyötä tekeviä 
järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäksi aloitteessa esitetään selvitettäväk-
si, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa varmistaa hyvä yhteis-
työ veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin luottamushen-
kilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Kaupungin esitetään 
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myös nimeävän virkakunnasta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuu-
luisi veteraaniperinnetyön tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordi-
nointi eri toimijoiden kesken. Valtuustoaloitteessa todetaan, että vii-
meisten veteraanien keski-ikä on jo 97 vuotta ja keskuudessamme ole-
vien veteraanien hyvä hoivan lisäksi on olennaista kääntää katse tule-
vaisuuteen veteraanien arvokkaan perinnön säilyttämiseksi.  Aloite on 
kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa lisäksi sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 92
Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n oikaisuvaatimus koskien kulttuuri- 
ja kirjastojaoston päätöstä 19.4.2022, § 9

HEL 2022-004739 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Senioritaloyhdistys Aikalisä 
ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 
19.4.2022, § 9: Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämi-
seksi vuodelle 2022.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32204

sara.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.4.2022
2 Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, questback kuittaus
3 Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, hankebudjetti 2022-02

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää käsittelemään hakemuksensa uudel-
leen ja myöntämään hankkeelleen haetun avustuksen.

Perusteluina oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että Senioritaloyhdistys 
Aikalisä ry:n hakemuksen käsittelyssä on tapahtunut menettelytapavir-
he ja esittää, että hakemukseen ei olisi perehdytty asianmukaisella ta-
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valla. Hakukierros oli avoinna sekä sosiaali- ja terveystoimialalla että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Hakija oli hakenut avustusta kulttuu-
rin avustuksista, mutta kohdentanut hakemusta täydentäneen liitteen 
sosiaali- ja terveystoimialalle. Hakija katsoo, että hakemus olisi kulttuu-
rin avustuksena käsiteltäessä tästä syystä hylätty ilman asianmukaista 
avustuskäsittelyä.

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

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 19.4.2022, § 9 myöntää avustusta iäk-
käiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi 28 hakijalle yhteensä 
1 300 000 euroa. Avustusta myönnettiin hakijoille, joiden hankkeet vas-
tasivat parhaiten haulle asetettuja kriteereitä. Vertailussa ja arvioinnis-
sa painotettiin hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla 
ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. 
Useamman eri toimijan yhteishankkeet luettiin arvioinnissa eduksi. 
Avustuksen hakukriteereinä on painotettu erityisesti saavutettavuutta ja 
iäkkäiden henkilöiden osallisuutta.

Avustushaun kriteerit ja painopisteet sekä hakuprosessi, mukaan lukien 
hakulomakkeet ja aikataulu, olivat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja 
sosiaali- ja terveystoimialan yhteisiä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
avustukset kohdentuvat kulttuuritoiminnan edistämiseen ja sosiaali- ja 
terveystoimialan avustukset puolestaan liikkumisen edistämiseen. Ar-
viointiprosessi sisälsi yhteisen arvioinnin sosiaali- ja terveystoimialan 
avustusvalmistelijoiden kanssa. Kulttuurin kumppanuusyksikön avus-
tuskäsittelijöiden lisäksi asiantuntija-arvioitsijat arvioivat hakemukset. 
Arvioitsijoita oli yhteensä neljä ja he edustivat ikääntyneiden kulttuuri-
palveluiden kehittämisen kannalta tärkeitä osaamisalueita (mm. vapaa-
ehtoistyö ja etäpalveluiden kehittäminen).

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry haki 6 395 euroa avustusta iäkkäiden 
liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi käytettäväksi ikäihmis-
ten digiosaamisen parantamiseen Jätkäsaaressa. Hankkeen tavoittee-
na on yhdessä oppia hyödyntämään jo olemassa olevia digitaalisia pal-
veluita ja niiden avulla auttaa alueen ikäihmisiä nauttimaan kulttuurista 
sekä edesauttaa aktiivista, liikkuvaa elämäntapaa.

Avustusta iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistä-
miseksi haettiin täyttämällä annettuun hakuaikaan mennessä kaksi lo-
maketta: avustushakemus sähköisessä avustusjärjestelmässä sekä 
erillinen Questback-lomake hankkeesta. Avustusjärjestelmässä hakijan 
tuli kohdentaa hakemuksensa joko osiaali- ja terveystoimialalle (liikku-
misen edistäminen) tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (kulttuurin 
edistäminen).
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Senioritaloyhdistys Aikalisä ry oli jättänyt hakuajan umpeuduttua vain 
avustuslomakkeen, jonka hakija oli kohdentanut kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle. Hakijaa pyydettiin täydentämään hakemusta puuttuvan 
lomakkeen osalta 23.2.2022 ja täydennys vastaanotettiin samana päi-
vänä. Tämän lomakkeen hakija oli puolestaan kohdentanut sosiaali- ja 
terveystoimialalle.

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n hakemusta käsiteltiin, toisin kuin oikai-
suvaatimuksen esittäjä olettaa, molempien toimialojen avustusvalmiste-
lijoiden toimesta sekä ennen että jälkeen hankesuunnitelmaa kuvaavan 
lomakkeen täydentämistä. Hankesuunnitelmaa arvioitiin sekä avustus-
valmistelijoiden että asiantuntija-arvioitsijoiden toimesta ja siinä yhtey-
dessä todettiin, että hakemusta ei ole aiheellista siirtää sosiaali- ja ter-
veystoimialan käsiteltäväksi koska se ei tarpeeksi täytä avustushaun 
yhteisiä kriteereitä.

Hakemus hylättiin, koska hankesuunnitelma ei täyttänyt riittävässä 
määrin avustushaun molempien toimialojen yhteisiä yhteneväisiä kri-
teereitä. Arvioinnin perusteella hanke ei vastaa kunnolla ikääntyneiden 
liikkumisen ja liikkeelle lähdön kriteereitä. Hankkeen ei siis arvioitu täyt-
tävän riittävästi avustukselle asetettuja kriteereitä.

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n hakemus on käsitelty asianmukaisesti, 
molempien toimialojen asiantuntijoiden toimesta. Kulttuuri- ja kirjasto-
jaosto ei päätöksellään 19.4.2022, § 9 myöntänyt hankkeelle avustusta.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32204

sara.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.4.2022
2 Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, questback kuittaus
3 Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, hankebudjetti 2022-02

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 19.04.2022 § 9
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90 ja 91 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 85, 88 ja 89 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 92 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Hilkka Ahde Arja Karhuvaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.05.2022.


