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Kokousaika 07.06.2022 16:15 - 18:50

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja
Ahde, Hilkka (etänä)
Ahmed, Mahad (etänä)
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas
Hagman, Oona varajäsen
Korpelainen, Lukas varajäsen

Muut

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

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

poistui 17:41, poissa: 99 - 102 §
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Ehrström, Erik nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:51, poissa: 102 §
Korell, Taina yksikön päällikkö

asiantuntija
saapui 17:41, poistui 17:51, läsnä: 
99 - 101 §
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Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
93 - 102 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
93 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
94 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
95 - 101 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
102 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
93 - 102 §
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§ Asia

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

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

95 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston edustajien matka 
pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Os-
loon 17.–19.8.2022

96 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka kos-
kee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malmin kentälle

97 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien maksutto-
mia liikuntapalveluita omaishoitajille

98 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Puotilan Liikuntapuisto Oy:n Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevan 
Puotilankentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainahakemuk-
sesta

99 Asia/7 Lauttasaaren Kisasiskot ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston 
päätöstä 5.4.2022, § 8

100 Asia/8 Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston 
päätökseen 5.4.2022, § 8

101 Asia/9 Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston pää-
töstä 5.4.2022, § 9

102 Asia/10 Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–2026
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§ 93
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 
Teija Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Veronika Honkasalo ja Oona Hagman.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Joel Harkimon sijasta Oona 
Hagmanin.

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 Teija Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula sekä varatarkastajiksi jä-
senet Veronika Honkasalo ja Joel Harkimo.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. toimialajohtaja

25.5.2022, 30 §
Määrärahan myöntäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilö-
kuntakerholle vuonna 2022

25.5.2022, 31 §
Liikunnallinen harrastustoiminta kausihankinnat lukuvuosi 2022 - 2023 / 
Harrastamisen Suomen malli

2.6.2022, 32 §
Tarvepäätös talousrakennuksen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Talosaarentie 
276

2.6.2022, 33 §
Kulttuurikeskukset-palvelun päällikön viranhoitomääräyksen muutos 
määräajaksi 1.8.2022–31.12.2022

Hallintojohtaja

24.5.2022, 9 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja  kulttuuriministeriöitä nuoriso-
palvelukokonaisuuden
nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2022

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

1.6.2022, 15 §
Salassa pidettävä

1.6.2022, 16 §
Salassa pidettävä

1.6.2022, 17 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus
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Taidemuseon johtaja

23.5.2022, 31 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

23.5.2022, 32 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Taivallahden peruskoulu, luonnosti-
laus

Kulttuurin edistämisen päällikkö

30.5.2022, 7 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 4. 
jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

24.5.2022, 23 §
Tutkimuslupa, Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen lii-
kuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta –opinnäytetyötä varten

Liikuntapaikkapäällikkö

23.5.2022, 18 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraus IKI-Kiuas Oy:lle

23.5.2022, 19 §
Maa-alueen vuokraus Mustikkamaan liikuntapuiston yhteydestä Tmi 
Namu ToVille

1.6.2022, 20 §
Toimitilan vuokraus Töölön kisahallista Hautauspalvelu Aaltonen Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

31.5.2022, 27 §
Laiturialueen vuokraaminen Merihaka eteläisen venesatamasta Meri-
haan Veneseura ry:lle

1.6.2022, 28 §
Maa-alueen vuokraaminen Sarvaston venesataman alueelta Sarvaston 
Venekerho ry:lle

1.6.2022, 29 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Nordic Shore-
line Oy:lle Kauppatorin Keisarinluodonlaiturilta
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Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

23.5.2022, 10 §
Tutkimuslupa, Nuori aktiivisena oman elämänsä muotoilijana - opinnäy-
tetyötä varten

23.5.2022, 11 §
Tutkimuslupa, Miten palvelun tavoitteet ja varhaisnuorten tarpeet koh-
taavat avoimessa ohjatussa nuorisotyössä –opinnäytetyötä varten

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

17.5.2022, § 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

17.5.2022, § 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syys-
kauden kokousajat vuonna 2022

17.5.2022, § 13
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

17.5.2022, § 14
Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2022

17.5.2022, § 15
Loppuraportti Helsingin mallin toiselta hankekaudelta vuosilta 2019-21

17.5.2022, § 16
Kulttuuri- ja kirjastojaoston avustuslajit ja arviointiperusteet

Nuorisojaosto

31.5.2022, § 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

31.5.2022, § 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokou-
sajat vuonna 2022

31.5.2022, § 14
Vuoden 2021 palkkausavustusten käyttö

31.5.2022, § 15
Palkkausavustukset vuodelle 2022
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31.5.2022, § 16
Vuoden 2021 toiminta-avustusten käyttö

31.5.2022, § 17
Toiminta-avustukset vuodelle 2022

31.5.2022, § 18
Happy people Happy world ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta 
tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa 
sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohta-
ja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen 
viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan ko-
konaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa 
pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

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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§ 95
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston edustajien 
matka pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konfe-
renssiin Osloon 17.–19.8.2022

HEL 2022-006995 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan varapuheenjohtajan Nina Suomalaisen, jäsenet Hilkka 
Ahteen ja Teija Makkosen sekä liikuntajaoston puheenjohtajan Sami 
Muttilaisen ja varapuheenjohtaja Arja Karhuvaaran tekemään virkamat-
kan pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin 
Osloon, Norjaan 17.–19.8.2022.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matka-
laskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista 
silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyt-
tövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustan-
nuksista on noin 1 500 euroa per henkilö.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1 Invitasjon
2 Utkast til program

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta on kutsuttu poliitikkoja ja virkamiehiä 
osallistumaan pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien kon-
ferenssiin, joka järjestetään Oslossa, Norjassa 17.–19.8.2022. Matka 
tehdään lentäen ja lähtö Helsingistä on aamupäivällä keskiviikkona 
17.8. ja paluu perjantai-iltana 19.8.2022.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.5.2019, § 321 luottamushenkilöiden 
virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan toimialalautakunta päättää 
omista sekä lautakunnan jaostojen virkamatkoista.

Pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssi järjes-
tetään joka toinen vuosi, edellisen kerran 2018 Helsingissä. Konferens-
si oli alun perin tarkoitus järjestää Oslossa jo vuonna 2020, mutta sitä 
jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi.

Konferenssissa  vaihdetaan kokemuksia liikunnan uusista strategioista 
eri kaupunkien välillä, keskustellaan liikuntapoliittisesti ajankohtaista 
teemoista ja tehdään tutustumiskäyntejä Oslon liikunta- ja urheilukoh-
teisiin. Teemoina ovat muun muassa urheilupaikkarakentaminen, lii-
kunnan ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä drop out -ilmiön ehkäi-
seminen. Tarkoituksena on oppia pohjoismaisen yhteistyön hengessä 
muiden verrokkikaupunkien onnistumisista ja jakaa oman kaupungin 
kokemuksia. 

Liitteenä on kutsu teemoineen sekä alustava konferenssin ohjelma. 

Matkalle osallistuu lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari 
sekä liikuntapalvelukokonaisuuden johtoa ja asiantuntijoita.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1 Invitasjon
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2 Utkast til program

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 96
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka 
koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malmin kentälle

HEL 2022-002466 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa frisbeegolfin harrastami-
sen tilapäistä mahdollistamista Malmin kentän alueella maankäytön ja 
muun virkistyskäytön asettamien reunaehtojen puitteissa. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolfmahdollisuuk-
sien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden houkuttele-
vuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Liikuntapal-
velukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita yhteistyös-
sä seurojen ja yritysten kanssa. Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä 
myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa, koska kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan hallinnoimien alueiden koko ja muu käyttö asettavat ra-
joituksia uusien frisbeegolfratojen perustamiselle. 

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan valtuustoaloitteessa mainittu Mal-
min kentän alue on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima alue. 
Malmin kentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyttöön 2. hel-
mikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman aktiivisessa 
ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja sen aika-
na. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin kentän 
on tarkoitus palvella helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaa-
rien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa kartoitetut reunaehdot huomioon 
ottaen Malmin kentällä on noin 6 hehtaarin kokoinen tila, jonne voidaan 
tarkastella väliaikaisen frisbeegolfradan tai harjoituspaikan toteutta-
mismahdollisuutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Mal-
min kentän väliaikaisen frisbeegolfin harrastuspaikan tarkempitasoinen 
suunnittelu ja väylien toteutussuunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteis-
työssä frisbeegolfseurojen kanssa, jotta alueesta saadaan kaikille alu-
een käyttäjille mieluinen ja turvallinen harrastuspaikka. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulisi sijoittaa esi-
merkiksi aloittelijoille sopiva frsibeegolfin harrastuspaikka, joita on toi-
vottu vuoden 2020 asukaskyselyssä. 
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Tilapäisen frisbeegolfin harrastuspaikan toteuttaminen edellyttää Mal-
min kentän alueelle laaditun väliaikaiskäyttöä ohjaava yleissuunnitel-
man (Sitowise. 2019) päivittämistä. Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma 
perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarungon mukaiseen uuteen 
maankäyttöön ja sen rakentamisjärjestykseen ja on laadittu seuraavak-
si kymmeneksi vuodeksi. Aluetta asemakaavoitetaan ja rakennetaan 
etelästä päin, ja se toimii usean vuoden ajan erilaisen väliaikaisen käy-
tön alueena. Yleissuunnitelmassa on esitetty sijainnit uusille ja olemas-
sa oleville ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet. Tila-
päisen frisbeegolfin harrastuspaikan toteuttamiseksi päivitetään väliai-
kaiskäytön yleissuunnitelmaa ja suunnittelun kautta määritellään Mal-
min kentältä parhaiten soveltuva paikka frisbeegolfin harrastuspaikan 
sijoittamiselle.

Muiden ulkoilijoiden lisäksi väylien sijoittamisessa tulee huomioida pe-
lastuslaitoksen hälytysajoneuvojen reitit lentokenttäalueen poikki Tatta-
riharjuntielle ja Malminkaarelle sekä muut väliaikaisen käytön alueva-
raukset. Malmin kentän pohjoisosissa huomioidaan maassa pesivä lin-
nusto. Tällä alueella kulkua on ohjattu pesimäaikaan 1.huhtikuuta – 15. 
heinäkuuta välisenä aikana asfaltoiduille pinnoille ja ulkoilureiteille pe-
simärauhan takia.

Frisbeegolfohjelma ja -linjaus

Helsingin frisbeegolfolosuhteiden kehittämistä ohjaa frisbeegolfohjel-
ma, joka päivitetään 10 vuoden välein. Kaupunkiympäristön toimiala on 
parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka 
valmistuvat vuoden 2022 aikana. Ohjelman päivityksestä vastaa kau-
punkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan kanssa. Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan 
kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esi-
tellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle syksyllä 2022. 

Frisbeegolfohjelman laatimisen taustalla ovat muun muassa kaupunki-
laisten tarpeet, huolet ja toiveet frisbeegolfin harrastuspaikkojen järjes-
tämisestä. Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutet-
tiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä kysely, johon osallistui 820 vastaajaa. 
Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haas-
teet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja ra-
taverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin 
olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus ja kunto. Kehittämistoiveet liitty-
vät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita saatiin uusien ja mo-
nipuolisten ratojen rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioi-
misesta ja olemassa olevien ratojen kunnostamisesta. Ratoja kunnos-
taessa toivottiin otettavan huomioon luonto, radan kunto, liikkuminen 
väylillä ja tiipaikat. Frisbeegolfratoihin liittyvien kommenttien lisäksi ky-
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selyyn vastaajat toivoivat Helsinkiin myös pienempiä frisbeegolfin har-
joituspaikkoja. Harjoituspaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapi-
tuuksia sekä paikkoja harjoitella puttausta ja draiveja. (Frisbeegolf-
ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia, 2021.) 

Helsingin frisbeegolfohjelman toimenpiteet perustuvat frisbeegolfin pal-
veluverkostosuunnitelmaan, jonka tavoitteena on frisbeegolfpalvelun 
tasapuolisuus koko kaupungissa. Frisbeegolfohjelman mukaan Helsin-
gin frisbeegolfin palveluverkosto on jo melko kattava, pois lukien kaak-
koinen suurpiiri, josta uudelle radalle etsitään mahdollista sijaintia. 
Frisbeegolfohjelman 2022–2032 tavoitteena on parantaa nykyisten 
kohteiden kuntotasoa ja turvallisuutta sekä tarkastella uuden frisbee-
golfradan mahdollista sijaintia kaakkoisessa suurpiirissä.

Uusien ratojen sijaintipaikkojen löytämistä hankaloittaa etenkin 9–18 
korin ratojen vaatima noin 10–25 hehtaarin suuri tilantarve, jota on 
usein hankalaa löytää Helsingin viheralueilta. Suuren tilantarpeen li-
säksi frisbeegolfradan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös alu-
een muut käyttäjät, mahdolliset vaaratilanteet sekä ympäristön kulumi-
nen. Vilkkaassa käytössä olevaan puistoon frisbeegolfia ei kannata si-
joittaa, sillä frisbeetä ei voi heittää, jos väylällä oleskelee muita ihmisiä. 
Viheralueen muut käyttäjät saattavat myös kokea lentävät kiekot uh-
kaavina ja siten vähentää alueiden muun virkistyskäytön houkuttele-
vuutta.

Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on kattavasti frisbee-
golfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin 
päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Sil-
tamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan palvelualue ulottuu 
Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on neljän korin frisbeegolfin 
harjoituspaikka.

Uuden radan perustamisen kustannukset

Aloitteessa esitettyä 36 000 euron kustannusarvioita ei ole tarkemmin 
avattu, joten suunnittelijoilla ei ole tiedossa mistä aloitteen kustannuk-
set koostuvat. Varsinkin pysyvien frisbeegolfratojen perustamiskustan-
nukset ovat usein korkeammat sillä kustannuksiin liittyy paljon muitakin 
rakenteita ja elementtejä kuin pelkät frisbeegolfrataan liittyvät kalusteet 
ja varusteet.

Frisbeegolfratojen investointikustannuksien suuruus on kohdekohtaista 
ja kustannuksiin vaikuttaa suuresti se, mihin rata rakennetaan. Kustan-
nusten suuruus riippuu esimerkiksi radan koosta, heittopaikkojen ja ko-
ripaikkojen lukumäärästä, maastonmuotoilusta, pohjarakentamisolo-
suhteista sekä muista radan varusteista ja kalusteista. Esimerkiksi 
Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset 
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ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan pe-
ruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa.  

Frisbeegolfratojen investointikustannukset koostuvat suunnittelusta ja 
rakentamisesta sekä radan kunnossapidosta. Rakentaminen sisältää 
mm. olemassa olevien rakenteiden mahdollista purkamista ja kunnos-
tamista, maastonmuotoilua, päällys- ja pintarakenteita, radan kalusteita 
ja varusteita. Frisbeegolfradan varusteista ovat mm. heittopaikat, kori-
paikat sekä väyläopasteet. Radoille suunnitellaan usein myös muita ka-
lusteita kuten roska-astioita ja penkkejä. Lisäksi radoilla tehdään eri-
laista maastonmuokkausta ja puiden suojausta. 

Frisbeegolfalueet vaativat paljon tilaa, joten kustannuksiin liittyy usein 
myös muun puistoalueen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitokus-
tannuksia. Toteuttamisen lisäksi radan kuntoa pitää ylläpitää. Ylläpito-
kustannuksiin vaikuttavat mm. alueen hoitoluokka, valitut ratkaisut ja 
käytön määrä, niittotyöt ja puhtaanpito. Pysyvät frisbeegolfradat tulee 
suunnitella ja rakentaa huolellisesti, sillä ne kuluvat käytön vuoksi voi-
makkaasti.

Tilapäinen frisbeegolfrata voitaisiin toteuttaa Malmin kentälle pienem-
min kustannuksin, mikäli radan perustamistapa on kevyempi. Tällöin 
esimerkiksi maastoa ei muotoilla radan väliaikaisuuden vuoksi tai alu-
eelle ei istuteta kasvillisuutta väliaikaisen radan perustamista varten. 
Lautakunta katsoo, että frisbeegolfradan kustannuksiin tulee kiinnittää 
suunnittelussa huomiota aloitteen suuntaa antavien kustannusten mu-
kaisesti. Myös ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota alueen 
uhanalaiseksi luokitellun niittyluontotyypin suojelun mukaisesti.

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

  

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Nina Suomalainen: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiasta 

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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seuraavan lausunnon: Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laa-
timassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuo-
den 2022 aikana. Valmisteilla oleva frisbeegolfohjelma ja siihen liittyvä, 
vuoden 2020 aikana toteutettu asukaskysely tarjoavat tietoa arvioida 
uusien ratojen tarvetta ja sijoittelua. Palveluverkoston näkökulmasta 
Malmin alueella on jo kattavasti frisbeegolfratoja. Kivikon 18-väyläinen 
frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin päässä, ja se tullaan peruskor-
jaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Siltamäen täyspitkän 18-väyläisen 
frisbeegolfradan palvelualue ulottuu Malmille asti. Lisäksi Savelanpuis-
tossa on 4 korin harjoittelupaikka. Verkostotarkastelun näkökulmasta 
Malmille ei ole tarvetta osoittaa uutta 18-väyläistä frisbeegolfrataa. 
Frisbeegolfohjelman päivityksen aikana on todettu, että Helsingin fris-
beegolfin palveluverkosto on kaiken kaikkiaan jo melko kattava. Uudel-
le radalle on tarvetta kaakkoisessa suurpiirissä, muuten keskitytään 
pääasiassa olemassa olevien ratojen kunnostamiseen. Frisbeegolfoh-
jelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ohjelma sisältää myös palve-
lulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatuta-
so ja reunaehdot. Ohjelma ja linjaus esitellään kulttuuri- ja vapaa-ajan 
lautakunnalle syksyllä 2022. Verkostollisen näkökulman lisäksi Malmin 
kenttä ei ole frisbeegolfin harrastamiselle soveltuva ympäristö, aina-
kaan täyspitkälle, 18- väyläiselle radalle. Malmin kentän alueella ulkoili-
joiden liikkumista on vaikea ennakoida, ja siksi frisbeegolfväyliin liittyy 
paljon turvallisuusriskejä Tavoitteena on pitää Malmin entisen lentoken-
tän alue mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä en-
nen rakentamisen alkamista sekä myös sen aikana. Samalla kun 
suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin kenttä palvelee helsinki-
läisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja 
harrastuspaikkana. Kentän poikki on rakennettu kaksi uutta ulkoilureit-
tiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja Malminkaaren välisen 
reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, 
jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 aikana. Malmin kentälle 
suunnitellaan uutta kaupunkikokonaisuutta noin 25 000 uudelle asuk-
kaalle Helsingin yleiskaavan ja Malmin lentoaseman alueen kaavarun-
gon mukaisesti. Vuoden 2022 aikana lentokentän alueella on suunnitel-
tu aloitettavan lukuisia esirakentamiseen liittyviä toimenpiteitä ja tutki-
muksia. Alueella on myös aktiivisia käyttäjiä, kuten pelastuslaitos. 
Malmin pelastusasema toimii alueella ja pelastuslaitokselle on otettu 
käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjun-
tielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Helsin-
gin henkilöturvallisuutta. Aloitteessa on arvioitu frisbeegolfratojen pe-
rustamiskustannuksia. Frisbeegolfratojen investointikustannuksista on 
syytä tuoda ilmi, että niiden suuruus riippuu pitkälti radan koosta ja ym-
päristöstä. Esimerkiksi Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan raken-
tamisen kustannukset ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen 
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frisbeegolfradan peruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 eu-
roa eli noin 1,8 euroa/m² (alv 0 %). Rakentamisen aikaisten kustannus-
ten lisäksi frisbeegolfratojen ylläpitokustannusten suuruus riippuu radan 
hoitoluokasta ja ympä ristön kulumisen määrästä. Suurten kustannus-
ten takia täyspitkiä frisbeegolfratoja ei kannata perustaa väliaikaisille 
alueille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan fris-
beegolfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden 
ydintehtävien mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualuei-
den houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuk-
sia. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuh-
teita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tämä tehtävä edellyttää 
tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Uusien 
frisbeegolfratojen tarpeeseen vastataan nopeimmin Paloheinässä, jon-
ne vuonna 2023 valmistuu 18-korinen frisbeegolfrata. Paloheinän ra-
dan suunnittelee ja rakennuttaa kaupunkiympäristön toimiala. Myös 
Vuosaaren 9-väyläinen frisbeegolfrata avataan harrastamiselle kevään 
2022 aikana, mikä osaltaan laajentaa frisbeegolfratojen palveluverk-
koa. Vaikka Malmin kenttä ei ole sopiva 18-väyläiselle radalle, voidaan 
suunnittelun yhteydessä tarkastella muutaman harjoituskorin sijoitta-
mista alueelle. Frisbeegolfin asukaskyselyn mukaan tällaisille harjoitus-
koreille on myös kysyntää. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa. 

Kannattaja: Teija Makkonen

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: (11) Lisätään loppuun lause:
Uusien ratojen sijoittamisen mahdollisuuksia tulisi palveluverkoston nä-
kökulmasta tarkastella ensisijaisesti alueille, joissa lajin harrastusmah-
dollisuudet ovat heikoimpia.

Kannattaja: Dani Niskanen

Vastaehdotus 3:
Teija Makkonen: (16) Lisätään loppuun lause:
Lautakunta katsoo, että frisbeegolfradan kustannuksiin tulee kiinnittää 
suunnittelussa huomiota aloitteen suuntaa antavien kustannusten mu-
kaisesti. Myös ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota alueen 
uhanalaiseksi luokitellun niittyluontotyypin suojelun mukaisesti.

Kannattaja: Dani Niskanen

Vastaehdotus 4:
Teija Makkonen: Korjataan Malminraitti muotoon Malminkaari.

Kaikki lausunnossa olevat kohdat Malmin entinen lentokenttä ja Mal-
minkenttä yms. muutetaan muotoon Malmin kenttä.
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Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 4 yksimielisesti.

Esittelijän pohjaesityksestä ja Nina Suomalaisen vastaehdotuksesta 1 
äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin 
vastakkain erikseen muiden vastaehdotusten kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nina Suomalaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Hei-
mo Laaksonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 3
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Nina Suomalaisen vastaehdo-
tuksen 1 äänin 10 - 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, 
Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 6
Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, 
Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 äänin 7 - 6.
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3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, 
Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 7
Hilkka Ahde, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Tei-
ja Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 3 äänin 6 - 7.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Tei-
ja Makkosen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutetun ehdotuksen.
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa frisbeegolfin harrastami-
sen tilapäistä mahdollistamista Malmin entisen lentokentän alueella 
maankäytön ja muun virkistyskäytön asettamien reunaehtojen puitteis-
sa.  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbee-
golfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden 
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palvelustrategian mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilua-
lueiden houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdolli-
suuksia. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia 
olosuhteita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tehtävä edellyt-
tää tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa, 
koska kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien alueiden koko ja 
muu käyttö asettavat rajoituksia uusien frisbeegolfratojen perustamisel-
le. 

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan valtuustoaloitteessa mainittu Mal-
minkentän alue on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima alue. 
Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyt-
töön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman ak-
tiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja 
sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Mal-
minkentän on tarkoitus palvella helsinkiläisiä monipuolisena kymme-
nien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa kartoitetut reunaehdot huomioon 
ottaen Malminkentällä on noin 6 hehtaarin kokoinen tila, jonne voidaan 
tarkastella väliaikaisen frisbeegolfradan tai harjoituspaikan toteutta-
mismahdollisuutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Mal-
minkentän väliaikaisen frisbeegolfin harrastuspaikan tarkempitasoinen 
suunnittelu ja väylien toteutussuunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteis-
työssä frisbeegolfseurojen kanssa, jotta alueesta saadaan kaikille alu-
een käyttäjille mieluinen ja turvallinen harrastuspaikka. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulisi sijoittaa esi-
merkiksi aloittelijoille sopiva frsibeegolfin harrastuspaikka, joita on toi-
vottu vuoden 2020 asukaskyselyssä. 

Tilapäisen frisbeegolfin harrastuspaikan toteuttaminen edellyttää Mal-
minkentän alueelle laaditun väliaikaiskäyttöä ohjaava yleissuunnitel-
man (Sitowise. 2019) päivittämistä. Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma 
perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarungon mukaiseen uuteen 
maankäyttöön ja sen rakentamisjärjestykseen ja on laadittu seuraavak-
si kymmeneksi vuodeksi. Aluetta asemakaavoitetaan ja rakennetaan 
etelästä päin, ja se toimii usean vuoden ajan erilaisen väliaikaisen käy-
tön alueena. Yleissuunnitelmassa on esitetty sijainnit uusille ja olemas-
sa oleville ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet. Tila-
päisen frisbeegolfin harrastuspaikan toteuttamiseksi päivitetään väliai-
kaiskäytön yleissuunnitelmaa ja suunnittelun kautta määritellään Mal-
minkentältä parhaiten soveltuva paikka frisbeegolfin harrastuspaikan si-
joittamiselle.

Muiden ulkoilijoiden lisäksi väylien sijoittamisessa tulee huomioida pe-
lastuslaitoksen hälytysajoneuvojen reitit lentokenttäalueen poikki Tatta-
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riharjuntielle ja Malminraitille sekä muut väliaikaisen käytön alueva-
raukset. Malminkentän pohjoisosissa huomioidaan maassa pesivä lin-
nusto. Tällä alueella kulkua on ohjattu pesimäaikaan 1.huhtikuuta – 15. 
heinäkuuta välisenä aikana asfaltoiduille pinnoille ja ulkoilureiteille pe-
simärauhan takia.

Frisbeegolfohjelma ja -linjaus

Helsingin frisbeegolfolosuhteiden kehittämistä ohjaa frisbeegolfohjel-
ma, joka päivitetään 10 vuoden välein. Kaupunkiympäristön toimiala on 
parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka 
valmistuvat vuoden 2022 aikana. Ohjelman päivityksestä vastaa kau-
punkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan kanssa. Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan 
kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esi-
tellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle syksyllä 2022. 

Frisbeegolfohjelman laatimisen taustalla ovat muun muassa kaupunki-
laisten tarpeet, huolet ja toiveet frisbeegolfin harrastuspaikkojen järjes-
tämisestä. Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutet-
tiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä kysely, johon osallistui 820 vastaajaa. 
Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haas-
teet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja ra-
taverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin 
olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus ja kunto. Kehittämistoiveet liitty-
vät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita saatiin uusien ja mo-
nipuolisten ratojen rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioi-
misesta ja olemassa olevien ratojen kunnostamisesta. Ratoja kunnos-
taessa toivottiin otettavan huomioon luonto, radan kunto, liikkuminen 
väylillä ja tiipaikat. Frisbeegolfratoihin liittyvien kommenttien lisäksi ky-
selyyn vastaajat toivoivat Helsinkiin myös pienempiä frisbeegolfin har-
joituspaikkoja. Harjoituspaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapi-
tuuksia sekä paikkoja harjoitella puttausta ja draiveja. (Frisbeegolf-
ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia, 2021.) 

Helsingin frisbeegolfohjelman toimenpiteet perustuvat frisbeegolfin pal-
veluverkostosuunnitelmaan, jonka tavoitteena on frisbeegolfpalvelun 
tasapuolisuus koko kaupungissa. Frisbeegolfohjelman mukaan Helsin-
gin frisbeegolfin palveluverkosto on jo melko kattava, pois lukien kaak-
koinen suurpiiri, josta uudelle radalle etsitään mahdollista sijaintia. 
Frisbeegolfohjelman 2022–2032 tavoitteena on parantaa nykyisten 
kohteiden kuntotasoa ja turvallisuutta sekä tarkastella uuden frisbee-
golfradan mahdollista sijaintia kaakkoisessa suurpiirissä.

Uusien ratojen sijaintipaikkojen löytämistä hankaloittaa etenkin 9–18 
korin ratojen vaatima noin 10–25 hehtaarin suuri tilantarve, jota on 
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usein hankalaa löytää Helsingin viheralueilta. Suuren tilantarpeen li-
säksi frisbeegolfradan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös alu-
een muut käyttäjät, mahdolliset vaaratilanteet sekä ympäristön kulumi-
nen. Vilkkaassa käytössä olevaan puistoon frisbeegolfia ei kannata si-
joittaa, sillä frisbeetä ei voi heittää, jos väylällä oleskelee muita ihmisiä. 
Viheralueen muut käyttäjät saattavat myös kokea lentävät kiekot uh-
kaavina ja siten vähentää alueiden muun virkistyskäytön houkuttele-
vuutta.

Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on kattavasti frisbee-
golfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin 
päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Sil-
tamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan palvelualue ulottuu 
Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on neljän korin frisbeegolfin 
harjoituspaikka.

Uuden radan perustamisen kustannukset

Aloitteessa esitettyä 36 000 euron kustannusarvioita ei ole tarkemmin 
avattu, joten suunnittelijoilla ei ole tiedossa mistä aloitteen kustannuk-
set koostuvat. Varsinkin pysyvien frisbeegolfratojen perustamiskustan-
nukset ovat usein korkeammat sillä kustannuksiin liittyy paljon muitakin 
rakenteita ja elementtejä kuin pelkät frisbeegolfrataan liittyvät kalusteet 
ja varusteet.

Frisbeegolfratojen investointikustannuksien suuruus on kohdekohtaista 
ja kustannuksiin vaikuttaa suuresti se, mihin rata rakennetaan. Kustan-
nusten suuruus riippuu esimerkiksi radan koosta, heittopaikkojen ja ko-
ripaikkojen lukumäärästä, maastonmuotoilusta, pohjarakentamisolo-
suhteista sekä muista radan varusteista ja kalusteista. Esimerkiksi 
Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset 
ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan pe-
ruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa.  

Frisbeegolfratojen investointikustannukset koostuvat suunnittelusta ja 
rakentamisesta sekä radan kunnossapidosta. Rakentaminen sisältää 
mm. olemassa olevien rakenteiden mahdollista purkamista ja kunnos-
tamista, maastonmuotoilua, päällys- ja pintarakenteita, radan kalusteita 
ja varusteita. Frisbeegolfradan varusteista ovat mm. heittopaikat, kori-
paikat sekä väyläopasteet. Radoille suunnitellaan usein myös muita ka-
lusteita kuten roska-astioita ja penkkejä. Lisäksi radoilla tehdään eri-
laista maastonmuokkausta ja puiden suojausta. 

Frisbeegolfalueet vaativat paljon tilaa, joten kustannuksiin liittyy usein 
myös muun puistoalueen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitokus-
tannuksia. Toteuttamisen lisäksi radan kuntoa pitää ylläpitää. Ylläpito-
kustannuksiin vaikuttavat mm. alueen hoitoluokka, valitut ratkaisut ja 
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käytön määrä, niittotyöt ja puhtaanpito. Pysyvät frisbeegolfradat tulee 
suunnitella ja rakentaa huolellisesti, sillä ne kuluvat käytön vuoksi voi-
makkaasti.

Tilapäinen frisbeegolfrata voitaisiin toteuttaa Malminkentälle pienemmin 
kustannuksin, mikäli radan perustamistapa on kevyempi. Tällöin esi-
merkiksi maastoa ei muotoilla radan väliaikaisuuden vuoksi tai alueelle 
ei istuteta kasvillisuutta väliaikaisen radan perustamista varten.

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
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Esittelijä on muuttanut lausuntoehdotusta pöydällepanon aikana.

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. 
Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 7.6.2022 asti. Lausuntoa ei 
aikataulusyistä voi panna pöydälle. Liitteenä on aloite kokonaisuudes-
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.05.2022 § 73

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 68
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§ 97
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 antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että liikunnan vapaakortti tu-
kisi omaishoitajien jaksamista. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki 
muodostuu hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluista, omaishoitajalle maksettavista hoitopalkkioista, vapaasta ja 
hoitotehtävää tukevista palveluista. Maksuttomat liikuntapalvelut tuke-
vat omaishoitajien fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja on siksi perus-
teltavissa.

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 
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-
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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-
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:
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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.

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.

Omaishoitajien maksuttomia liikuntapalveluita tukee se, että omaishoi-
tajat ryhmänä säästävät kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja vuosit-
tain arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Lautakunta suhtautuu aloittee-
seen lähtökohtaisesti myönteisesti ja ehdotus tulee arvioida siinä koh-
dassa, kun budjetin yhteydessä päätetään kaikista alennusluokista.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Hilkka Ahde: 
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Muutetaan lausunnon alkuun kappale (2) muotoon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että liikunnan vapaakortti tu-
kisi omaishoitajien jaksamista. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki 
muodostuu hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluista, omaishoitajalle maksettavista hoitopalkkioista, vapaasta ja 
hoitotehtävää tukevista palveluista. Maksuttomat liikuntapalvelut tuke-
vat omaishoitajien fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja on siksi perus-
teltavissa.

Ja lisätään lausunnon loppuun uusi kappale (14):

(14) Omaishoitajien maksuttomia liikuntapalveluita tukee se, että 
omaishoitajat ryhmänä säästävät kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja 
vuosittain arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Lautakunta suhtautuu 
aloitteeseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja ehdotus tulee arvioida sii-
nä kohdassa, kun budjetin yhteydessä päätetään kaikista alennusluo-
kista.

Kannattaja: Teija Makkonen

Vastaehdotus 2:
Lukas Korpelainen: 2. kappaleen loppuun lisäys: "Lautakunta kuitenkin 
toteaa, että liikuntapalvelujen maksuttomuus tai alennus tukisi omais-
hoitajien jaksamista ja että mahdollista alennusta tai maksuttomuutta 
tulisi käsitellä osana laajempaa erityisryhmien tarkastelua vuoden 2022 
aikana."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Hilkka Ahteen ja Lukas Korpelaisen vastaehdotuksista äänestettiin vas-
takkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esitteli-
jän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, 
Nina Suomalainen
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Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Teija Makkonen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hilkka Ahteen vastaehdo-
tuksen äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Teija 
Makkonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hilkka Ahteen vastaehdo-
tuksen äänin 0 - 10 (3 tyhjää).

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen lautakunta päätti hyväksyä 
Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

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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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

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 
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.
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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-
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 
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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.

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.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2022 30 (55)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
07.06.2022

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

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 102

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 86
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§ 98
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Puotilan Liikuntapuisto Oy:n Vartiokylän kaupunginosassa sijaitse-
van Puotilankentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainaha-
kemuksesta

HEL 2022-006737 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n lainahakemuksesta. Asia-
kirja koskee vanhan tekonurmimaton poistamista ja uuden asentamista 
Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalle Puotilankentälle:

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitelman perusteel-
la kokonaiskustannuksiltaan noin 228 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 
84 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan 
lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Puotilan Liikuntapuisto 
Oy:n omilla varoilla 144 000 euroa.

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 uusimi-
seen Puotilankentälle. 

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. Vastaavassa tilan-
teessa Puotilan kaltaiset seurakenttähankkeet on koetta hyväksi toimin-
tamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Puotilaan on 
liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankohtainen ja perustel-
tu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin edun mukaista. 

Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle vuokratun maa-alueen vuokrasopimusta 
jatkettiin kenttäpinnoitteen uusimiseksi kaupunginhallituksen päätöksel-
lä 26.4.2021, § 309. Maa-alueen vuokrasopimus on voimassa 
31.12.2043 saakka.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 16.5.2022
2 Hakemuksen liite, Hankesuunnitelma
3 Hakemuksen liite, Hankkeen talousarvio
4 Hakemuksen liite, Puotilan Liikuntapuisto Oy, pöytäkirja
5 Hakemuksen liite, Maanvuokrasopimus
6 Hakemuksen liite, Valtti toimintakertomus 2020
7 Hakemuksen liite, Valtti tilinpäätös 2020
8 Hakemuksen liite, Kaupparekisteriote Puotilan Liikuntapuisto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta 84 000 euron suuruista lainaa tekonurmimaton 
asentamiseksi Puotilankentälle vuoden 2022 aikana. Kaupungin urhei-
lu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalta Puotilankentältä on vuokrattu 
13 025 neliömetrin suuruinen alue Puotilan liikuntapuisto Oy:lle 
31.12.2043 saakka. 

Puotilan Liikuntapuisto Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan 
tekonurmimaton asentamisen kokonaiskustannukset ovat 228 000 eu-
roa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (84 000 
euroa) ja kenttäyhtiön omilla varoilla (144 000 euroa). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi 
katsomissaan hankkeissa kannattanut lähtökohtaisesti maksimissaan 
40 prosentin lainaosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista. Puotilan 
Liikuntapuisto Oy:n anoma 84 000 euron summa vastaa noin 37 pro-
senttia tekonurmimaton asentamisen arvioiduista investointikustannuk-
sista (228 000 euroa).
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Puotilan liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n 100 prosenttisesti 
omistama sekä hallinnoima yritys. Valtti on perustettu vuonna 1946 ja 
on Itä-Helsingin suurin sekä Helsingin kolmanneksi suurin jalkapallo-
seura pelipasseilla mitattuna (1 200 kpl). 

Puotilankentän kehittämishanke turvaa osaltaan jalkapallon harrasta-
mismahdollisuudet Itä-Helsingissä tuleviksi vuosiksi. Täten projekti tu-
kee 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 16.5.2022
2 Hakemuksen liite, Hankesuunnitelma
3 Hakemuksen liite, Hankkeen talousarvio
4 Hakemuksen liite, Puotilan Liikuntapuisto Oy, pöytäkirja
5 Hakemuksen liite, Maanvuokrasopimus
6 Hakemuksen liite, Valtti toimintakertomus 2020
7 Hakemuksen liite, Valtti tilinpäätös 2020
8 Hakemuksen liite, Kaupparekisteriote Puotilan Liikuntapuisto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 99
Lauttasaaren Kisasiskot ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaos-
ton päätöstä 5.4.2022, § 8

HEL 2022-001199 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Lauttasaaren Kisasiskot ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikun-
tajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toiminta-avustukset vuodel-
le 2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.4.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 19.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaren Kisasiskot ry hakee 19.4.2022 saapuneella oikaisuvaati-
muksella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on 
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisel-
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le on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjei-
neen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu-
ta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus 
on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaa-
timus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan Lautta-
saaren Kisasiskot ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustusta koskeva päätös. 
Seura kirjoittaa oikaisupyynnössään: ”Lauttasaaren Kisa-Siskot ry sai 
ainoastaan toiminta-avustusta. Seura teki avustushakemuksen puut-
teellisesti, haimme erehdyksessä vain toiminta-avustusta, vaikka myös 
tilankäyttöavustus olisi pitänyt hakea entisten vuosien malliin.”

Vuoden 2022 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2022 mennessä. Liikun-
tajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. Lautta-
saaren Kisasiskot ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 712 euroa.

Liikuntajaosto päätti avustuskriteereistä 2.11.2021, § 22:

 Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy 
laskennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2022 si-
sällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy 
toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti.

 Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yh-
distys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elin-
keinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällais-
ta toimintaa. Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle 
liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalen-
terivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää 
säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 
50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 
alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Aktiiviharrastajaksi 
määritellään henkilö, joka osallistuu seuran ohjattuun säännölliseen 
harjoitustoimintaan vähintään kolmen kuukauden ajanjaksolla vä-
hintään kymmenen kertaa. Toimintaosuuden laskennassa painote-
taan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseuro-
jen avustuksissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan pai-
notus on 80 % ja aikuisten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa 
huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden valtakunnallisen valmen-
taja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä 
laatupainotuksena.

 Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2022 edelleen käytössä 
jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % 
tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on 
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vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen 
aiheuttamista toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä sil-
loin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut 
toiminnan rakenteellisen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai 
jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.

 Koronapandemian vaikutettua eri tavoin seurojen toimintaan, seura 
sai itse päättää, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huo-
mioon vuoden 2020 avustuskäsittelyssä hyväksytyt vuoden 2019 ti-
lankäyttötunnit vai vuoden 2021 tilojenkäyttö.

 Seuran tuli avustushakemuksessa hakea tilankäyttö osuutta ja il-
moittaa, otetaanko tilankäytön osuuden laskennassa huomioon 
vuoden 2020 avustushakemuksen tiedot vai vuoden 2021 säännöl-
lisen ohjatun harjoitustoiminnan tilankäyttö. Mikäli avustuslasken-
nassa otetaan huomioon vuoden 2021 tilankäytön tiedot, tulee seu-
ran ilmoittaa ne tilankäyttöliitteellä (excel). Mikäli avustuslaskennas-
sa otetaan huomioon vuoden 2020 tiedot, ei seuran tarvitse ilmoit-
taa tilankäytön tietoja excel-tilankäyttöliitteessä.

Lauttasaaren Kisa-siskot ry ei hakenut tilankäyttöosuutta.

Liikuntapalvelukokonaisuus järjesti seuroille kaksi infotilaisuutta avus-
tusten hakuun liittyen 10.1.2022 ja 18.1.2022, lisäksi avustuksista on 
tiedotettu www-sivuilla, hakuohje ja hakemuksen täyttöohjeet tarvittavi-
ne liitteineen löytyvät liikunnan avustukset -sivuilta.

Avustuksen hakija vastaa avustushakemuksessa antamistaan tiedois-
ta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.4.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 19.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 05.04.2022 § 8
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§ 100
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaos-
ton päätökseen 5.4.2022, § 8

HEL 2022-006106 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin Taitoluisteluaka-
temia ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toi-
minta-avustukset vuodelle 2022 ja myönsi toiminta-avustuksen tilan-
käyttöosuuteen lisätukea 2 930 euroa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry hakee 28.4.2022 lähettämässään oi-
kaisuvaatimuksessa oikaisua toiminta-avustuksen tilankäytön osuu-
teen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
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doksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote 
kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määrä-
ajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonai-
suudessaan on liitteenä.

Liikuntajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. 
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 
28 549 euroa, josta laskennallinen tilankäytön osuus oli 22 332 euroa.

Liikuntajaosto päätti toiminta-avustuksen kriteereistä 2.11.2021, § 22. 
Liikuntaseurojen toiminta-avustus on yleisavustusluonteinen ja harkin-
nanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Vuonna 
2022 toiminta-avustukseen on sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myön-
nettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien 
mukaisesti. Tilankäytön osuus perustuu säännöllisen ohjatun liikunta-
toiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Tilankäy-
tössä huomioidaan ainoastaan yhdistyksen pääkaupunkiseudun liikun-
tatiloissa järjestämät säännölliset ohjatut harjoitustunnit, joissa on vä-
hintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Säännölliseksi 
liikuntatoiminnaksi katsotaan toiminta, joka on toteutettu seuran liikun-
taryhmälle yhtäjaksoisesti vähintään 10 kertaa vähintään 3 kuukauden 
ajan. Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta 
tässä avustusmuodossa, eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksessa.

Hakijoiden tuli avustushakemuksella ilmoittaa, otetaanko heidän tilan-
käytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustushake-
muksen tiedot vai vuoden 2021 säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan 
tilankäyttö. Mikäli hakija toivoi avustuslaskennassa huomioitavan vuo-
den 2021 tilankäytön tiedot, sen tuli ilmoittaa nämä tiedot erillisellä ti-
lankäyttöliitteellä (excel). 

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry toivoi, että laskennassa huomioidaan 
heidän osaltaan vuoden 2021 säännöllinen ohjattu toiminta. Seura toi-
mitti hakemuksen yhteydessä pakollisen tilankäyttöliitteen (excel). 
Säännölliset harjoitusvuorot oli excel-liitteessä kirjattu osittain eri riveil-
le, minkä takia käsittelijä oli katsonut niiden olevan osittain yksittäisiä 
vuoroja, joihin avustusta ei voida myöntää. Kyseessä oli kuitenkin 
säännöllisen toiminnan vuoroja, joita tuetaan toiminta-avustuksen tilan-
käyttöosuudella.

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 5.4.2022 § 8

- liite: Liikunnan toiminta-avustukset 2022

Esittelijä
liikuntajohtaja

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/KUVA_2022-04-05_Lija_2_Pk/1C7DCB4B-3DB9-CF22-8B37-801C4E800005/Liikunnan_toiminta-avustukset_vuodelle_2022.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2022/KUVA_2022-04-05_Lija_2_Pk/F8EE1622-481C-C044-82C6-7FC04AC00009/Liite.pdf
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 101
Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston 
päätöstä 5.4.2022, § 9

HEL 2022-001203 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsingin Hapkido ry:n oikai-
suvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston päätöstä 5.4.2022, § 9: Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 
avustukset vuodelle 2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asinaomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Hapkido ry hakee 24.4.2022 saapuneella oikaisuvaatimuksel-
la oikaisua muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuspäätökseen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
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saannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse 
oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan 
on liitteenä.

Helsingin Hapkido ry:lle myönnettiin muiden liikuntaa edistävien yhdis-
tysten avustusta 200 euroa (liikuntajaosto 5.4.2022, § 9). 

Oikaisuvaatimuksessa Helsingin Hapkido ry pyytää, että heille myön-
nettäisiin avustusta haetut 2 800 euroa. Helsingin Hapkido ry kirjoittaa 
oikaisuvaatimuksessa seuraavasti: ”Helsingin Hapkidon puheenjohtaja 
on osallistunut Helsingin kaupungin järjestämään Seura-foorumiin vii-
me syksynä. Siellä korostettiin nuorten liikunnan määrän valtavaa pu-
dotusta ja etsittiin keinoja korjata tilannetta. Kaikki keinot kuulemma 
otetaan käyttöön ja kaupunki on valmis tukemaan seuroja. Helsingin 
Hapkido on tehnyt parhaansa nuorten liikuntaharrastamisen edistämi-
sen puolesta. Ongelma on kuitenkin se. että salien ja varastokaappien 
vuokra on aivan yhtä suuri, oli harrastajia kaksi tai 20. Jos me emme 
voi pitää salivuoroja, meidän on mahdotonta houkutella harrastajia mu-
kaan toimintaan. Harrastajien tavoittaminen ja uusien löytäminen vie 
aikaa. Toivomme, että voitte harkita päätöstä uudelleen ja voitte korot-
taa avustustamme, jotta voimme jatkaa hyvää työtämme tulevaisuu-
dessa.”

Liikuntajaosto päätti muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuk-
sen myöntämisestä 2.11.2021, § 22. Muiden liikuntaa edistävien yhdis-
tysten avustus on harkinnanvarainen avustus, jonka myöntämisessä 
painotetaan vahvasti junioritoimintaa. Avustettavaa toimintaa on seuran 
yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että 
se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikun-
tatoimi avusta tällaista toimintaa. Muiden liikuntaa edistävien seurojen 
avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut 
toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen ha-
kemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimin-
taa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai 
vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiivihar-
rastajaa. Aktiiviharrastajaksi määritellään henkilö, joka osallistuu seu-
ran ohjattuun säännölliseen harjoitustoimintaan vähintään kolmen kuu-
kauden ajanjaksolla vähintään kymmenen kertaa. 

Helsingin Hapkido ry ilmoitti avustushakemuksessa harrastajamääräksi 
yhteensä 12 harrastajaa (7 aikuista ja 5 junioria). Harrastajamäärä ei 
täytä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustettavuuden kriteeriä. 
Vuonna 2022 seuroja oli kuitenkin mahdollisuus tukea toiminta-
avustuksella, jos koronatilanne oli vaikuttanut seuran harrastajamää-
rään. Helsingin Hapkido ry:n harrastaja- ja erityisesti juniorimäärän ol-
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lessa hyvin alhainen tehtiin muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 
avustusten osalta päätös tukea Helsingin Hapkido ry:tä 200 eurolla. 
Seuraa oli jo tuettu marraskuussa 2021 (liikuntajaosto 18.11.2021, § 
27) erillisellä korona-avustuksella, jonka suuruus oli 3 000 euroa. Hel-
singin Hapkido ry:n toimintaa on vuonna 2022 tuettu myös subventoi-
duin tilavuoroin Myllypuron Liikuntamyllyssä, jossa judosalin ja painisa-
lin tilavuokra on 5 euroa/tunti junioriryhmältä ja 15 euroa/tunti aikuis-
ryhmältä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asinaomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 05.04.2022 § 9
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§ 102
Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–
2026

HEL 2022-002394 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

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

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen johta-
jan 

– tekemään hankinnasta päätöksen

– päättämään optiokauden käyttöönotosta 

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set

– huolehtimaan, että etsivän nuorisotyön hankinnassa palveluostona 
(kaikkiaan 13 henkilötyövuotta), etsivästä nuorisotyöstä 2 henkilötyö-
vuotta palvelevat myös ruotsin kielellä. 

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

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Oona Hagman: (7) Muutos seuraavasti:
 – huolehtimaan, että palveluostona hankitaan yhteensä 13 etsivän 
nuorisotyön henkilötyövuotta, joista kaksi (2) ruotsinkielisen etsivän 
nuorisotyön henkilötyövuotta.

Perustelut:

Ruotsinkielisten nuorten palvelut Helsingissä heikkenisivät merkittäväs-
ti, mikäli ruotsinkielistä etsivän nuorisotyötä tekisi 01.01.2023 alkaen 
vain yksi nuorisotyöntekijä kahden sijaan. Kyse on pitkälti parityösken-
telystä ja toisen nuorisotyöntekijän sparraamisesta, jonka lisäksi etsivät 
nuorisotyöntekijät työskentelevät pareittain myös itse nuoren kanssa.
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Yleinen arvio siitä, miten monta nuorta yhdellä etsivällä nuorisotyönte-
kijällä on n. 40–50 nuorta. Viime vuonna ruotsinkielinen etsivä nuoriso-
työ tavoitti 114 nuorta.

Ei myöskään ole realistista, että etsivä nuorisotyöntekijä tekisi työtään 
kahdella kielellä. Tässä tapauksessa nuorisotyöntekijän pitäisi olla ver-
kostoitunut kaikkiin sekä suomenkielisiin että ruotsinkielisiin kouluihin 
samanaikaisesti.

On välttämätöntä, että ruotsin kieli mainitaan erikseen päätöksessä, jot-
ta Helsingin kaupunki turvaa nuorille kattavan ruotsinkielisen palvelun 
jatkossakin.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 2:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen uudeksi kappaleeksi 
7:

– Huolehtimaan, että etsivän nuorisotyön hankinnassa palveluostona 
(kaikkiaan 13 henkilötyövuotta), etsivästä nuorisotyöstä 2 henkilötyö-
vuotta palvelevat myös ruotsin kielellä. 

Kannattaja: Shawn Huff

Oona Hagmanin ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestet-
tiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain 
esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna
EI-ehdotus: Oona Hagmanin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelai-
nen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 6
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Dani 
Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen äänin 7 - 6.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2022 46 (55)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/10
07.06.2022

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 2
Lukas Korpelainen, Heimo Laaksonen

Ei-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Teija Makkonen, Dani 
Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen äänin 2 -11.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Ve-
ronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

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
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus
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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

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 
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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.

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 
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internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä.

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
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 83
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 93, 94, 95, 96, 97, 98 ja 102 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 99, 100 ja 101 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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.
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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:

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.
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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.

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-
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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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 102 §.

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.
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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, 
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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Teija Makkonen Tuomas Tuomi-Nikula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.06.2022.


