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Kokousaika 06.09.2022 16:15 - 20:40

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja

esteellinen: 126 §
Ahde, Hilkka esteellinen: 126 §, poistui 20:27, 

poissa: 142 §
Ahmed, Mahad (etänä)
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo
Makkonen, Teija (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas (etänä)
Hagman, Oona (etänä) varajäsen
Korpelainen, Lukas varajäsen
Miettinen, Nina varajäsen

esteellinen: 126 § ja 131 §
Muttilainen, Sami varajäsen

Muut

Aalto, Laura vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
esteellinen: 126 §

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

esteellinen: 126 § ja 131 §
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja

esteellinen: 126 §, poistui 20:01, 
poissa: 138 - 142 §

Eranka, Essi viestintä- ja markkinointipäällikkö
tiedottaja

Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
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Kuusela, Matti tilapalvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:25, poistui 16:26, saapui 
16:28, poistui 17:20, läsnä: 124 §, 
125 §

Fröberg, Stefan (etänä) ulkoilupalvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:46, poistui 17:03, läsnä: 
125 §

Kunnas, Veikko (etänä) kulttuurin edistämisen päällikkö
asiantuntija
saapui 17:22, poistui 17:32, läsnä: 
126 §

Malmberg, Mika talous- ja suunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 17:35, poistui 19:43, läsnä: 
127 - 128 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
122 - 142 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
122 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
123 - 125 §, 127 §, 129 - 132 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
126 §, 128 §

Katri Vänttinen kirjastopalvelujen johtaja
133 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
134 - 141 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
142 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
122 - 142 §
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§ Asia

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

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

124 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle talonrakennushankkeiden ohjelmista vuosiksi 2023–2032

125 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnok-
sesta vuosiksi 2023–2032

126 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kult-
tuurin ja liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2023

127 Asia/6 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2023 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023–2025

128 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 
2023

129 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien toimis-
totilojen tarpeen arviointia ydinkeskustassa

130 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Harjun 
nuorisotalon perusparantamista

131 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta liikunnan 
laitosavustusten nostamiseksi vuodelle 2023

132 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien yleisö-
wc:tä Katajanokan jalkapallokentän lähelle

133 Asia/12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kalasa-
taman kirjaston suunnittelua

134 Asia/13 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien jää-
urheilun harrastamisen tuen lisäämistä

135 Asia/14 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien las-
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ten jääliikunnan harrastamisen tuen lisäämistä

136 Asia/15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta käymälän, 
pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuo-
rinniemen uimarannalle

137 Asia/16 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosalien 
suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

138 Asia/17 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojää-
radan rakentamista Vuosaareen vuonna 2023

139 Asia/18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien teko-
jääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon

140 Asia/19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien tekojää-
radan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon

141 Asia/20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien seniorien 
maksuttomia liikuntapalveluja

142 Asia/21 Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:n oikaisuvaatimus nuoriso-
jaoston päätökseen 31.5.2022, § 17
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§ 122
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 
Sami Muttilainen ja Oona Hagman sekä varatarkastajiksi jäsenet Teija 
Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta 
Sami Muttilaisen ja 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 Veronika Honkasalo ja Joel Harkimo sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Teija Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 123
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Hallintojohtaja

1.9.2022, 12 §
Keskustakirjasto Oodin langattomien mikrofonien hankinta

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

24.8.2022, 22 §
Salassa pidettävä

1.9.2022, 23 §
Tutkimuslupa, Kirjasammon uusi käyttöliittymä ja data-analyysit -
tutkimusta varten

Aluekirjastopalvelujen johtaja

23.8.2022, 6 §
Myllypuron kirjaston ja Kallion kirjaston tilapäinen sulkeminen

31.8.2022, 7 §
Laajasalon kirjaston omatoimikäytön tilapäinen keskeytys

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

17.8.2022, 39 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Turun taidemuseolle, Greta Hällfors-
Sipilä ja Sulho Sipilä

17.8.2022, 40 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Didrichsenin taidemuseolle, Eila Hiltu-
nen, 10.9.2022 - 29.1.2023

22.8.2022, 41 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Lappeenrannan taidemuseolle, Anne 
Tompuri, 24.9.2022 - 15.1.2023
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22.8.2022, 42 §
Taideteoslaina Taidemuseolta Salon taidemuseolle, Überhund - ja mui-
ta koiruuksia, 24.9.2022 - 8.1.2023

29.8.2022, 43 §
Taidemuseon taidehankinta Niklas Ingeliukselta

Kokoelmapäällikkö

29.8.2022, 1 §
Erhepykälä

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

23.8.2022, 33 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

23.8.2022, 34 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

24.8.2022, 35 §
Liikunnan kohdeavustukset 2022

26.8.2022, 36 §
Osallisuustyön hankinta liikunnan palvelukokonaisuuteen

1.9.2022, 37 §
Maa-alueen vuokraus Laakson ratsastuskentän alueelta Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Liikuntapaikkapäällikkö

23.8.2022, 42 §
Toimitilan vuokraus Itäkeskuksen uimahallista Liikunta, hieronta ja tur-
vallisuuspalvelu Jari Rautapalolle

24.8.2022, 43 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan nro 2 vuokraaminen Deslax Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

23.8.2022, 44 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Moottorivene-
kerho ry:lle
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23.8.2022, 45 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Meriveneilijät 
ry:lle

23.8.2022, 46 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Suomen Moottorive-
neklubi ry:lle

1.9.2022, 47 §
Pitkäkosken ulkoilumajan vuokraus Tmi M. Taiarolille

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

31.8.2022, 9 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024, Funk On ry

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

30.8.2022, § 22
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

30.8.2022, § 23
Kulttuurin avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 
2020

30.8.2022, § 24
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin laitosavustuksista 
vuodelle 2023

Liikuntajaosto

30.8.2022, § 13
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

30.8.2022, § 14
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston joulukuun 2022 ko-
kouksen ajankohdan muutos

30.8.2022, § 15
Liikunnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 
2020 pistokokeena

30.8.2022, § 16
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista 
vuodelle 2023
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30.8.2022, § 17
Vuoden 2022 jäljellä jäävän avustusmäärärahan uudelleen osittaminen

30.8.2022, § 18
Helsinkiläisten tyttöjen liikkumisen lisäämiseen suunnatun avustuksen 
myöntämisperusteet ja hakuaika 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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§ 124
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön 
toimialalle talonrakennushankkeiden ohjelmista vuosiksi 2023–2032

HEL 2022-009917 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Ohjelmat toteutusaikatauluineen eivät vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan palvelustrategioita, palvelutuotannon tarpeita ja peruspalve-
lun tuottamisen kannalta hankkeiden kiireellisyysjärjestystä. 

Laadituista ohjelmista puuttuu kokonaan kaksi seuraavan kymmenen 
vuoden keskeistä hanketarvetta Stoan laajennus ja Pasilan nuorisotila, 
jotka liittyvät kaupunginosien tulevaan kehitykseen ja siten pitäisi lisätä 
ohjelmiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemys on, että ohjelmaan lisätyn 
Soutustadionin perusparannushankkeen sijaan tulisi arvorakennukselle 
löytää uusi omistaja myyntiprosessin tai kiinteistöprosessin kautta. Ra-
kennus ei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotannon kannalta 
ole tarpeellinen, eikä siihen liity pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta on merellisen strategian to-
teuttamisohjelman lisäksi hankkeiden priorisoinnissa korkealle asetetun 
asuntotuotantotavoitteen toteuttamista edistävä hanke. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta korostaa, että nykyisten tukikohtien alueet on 
suunniteltu käytettäväksi asuntorakentamiseen ja tarvittavat väistötilat 
sekä vaadittavat väliaikaissijainnit tulevat kaupungille kalliiksi. Merelli-
sen tukikohdan hanketta on aikaistettava, koska nykyisistä tukikohdista 
ei ole mahdollista luopua ennen uuden rakentamista.

Ohjelmien valmistelun yhteydessä useita kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan tilahankkeiden toteutusaikatauluja on myöhennetty ja uudet 
hankkeet lisätty talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman viimei-
sille vuosille. Nettobudjetoidun toimialan oma rahoituksen ja tulomuo-
dostuksen kannalta yhtälö on mahdoton. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemminkin viestittänyt, että esite-
tyt myöhennetyt aikataulut aiheuttavat merkittäviä riskejä rakennetun 
omaisuuden käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden, työ-
turvallisuuden sekä palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta erityisesti 
Rikhardinkadun kirjaston perusparannuksen, Pasilan kirjaston peruspa-
rannuksen ja Töölön kisahallin perusparannuksen osalta.
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Harjun hankkeelle suunniteltu toteutusaikataulu aiheuttaa tiloille liian 
pitkän tyhjäkäynnin, koska niitä ei ole mahdollista hyödyntää vaihtoeh-
toisilla tavoilla työskentelyyn ja esittämiseen, johtuen kohteen huonosta 
teknisestä kunnosta. Harjun tilahankkeen hankesuunnittelu tulisi aloit-
taa välittömästi syksyllä käynnistyvän osallistamisprosessin jälkeisen 
tarvekuvauksen jälkeen.

Hakasalmen huvilan peruskorjauksen myöhentäminen neljällä vuodella 
on esimerkki monista vaikutuksista ja riippuvuuksista, joihin hankkeiden 
aikataulujen siirtäminen eteenpäin vaikuttaa. 

Monessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelussa toimipisteiden 
toiminnan suunnittelua tehdään pitkäjänteisesti ja aikataulut vaikuttavat 
esimerkiksi ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtäviin tuleviin näyttely-
sopimuksiin. 

Käynnissä oleva Finlandia-talon peruskorjaus vaikuttaa tällä hetkellä 
Hakasalmen huvilan päivittäiseen toimintaan. Rakennusten aikaisem-
min yhteisten kaukolämpö- ja viemärijärjestelmien erottaminen on al-
kanut ja se on suunniteltu viimeisteltäväksi Hakasalmen huvilan perus-
korjauksessa. Myös tästä näkökulmasta peruskorjauksen aloitus suun-
nitellusti on tärkeää ja perusteltua. Jos peruskorjaushanke siirtyy, nyt jo 
tiedossa olevat kiireelliset, osittaiset korjaushankkeet on joka tapauk-
sessa toteutettava asiakas- ja työturvallisuuden vuoksi. Tämän vuoksi 
peruskorjaushankkeen siirtäminen on kokonaistaloudellisesti kestämä-
töntä.

Osa myöhennyksistä ei tämänhetkisen tiedon perusteella aiheuta ylit-
sepääsemättömiä ongelmia. 

Lautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeiden myöhäistämiset oh-
jelmassa johtavat tilanteeseen, jotka johtavat siihen, ettei kaupungin 
omiin taide- ja kulttuuritiloihin investoida lainkaan yli kymmeneen vuo-
teen. Myös samaan aikaan toteutuvat Stoan, Malmitalon ja Kanneltalon 
kulttuurikeskusten perusparannushankkeet ovat palveluntuottamisen 
kannalta mahdottomat.

Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala joutuu maksamaan kaupungin sisäistä vuokraa myös rakennuk-
sista, jotka ovat huonokuntoisuuden takia käyttökiellossa ja näin ollen 
eivät tarjoa toimialan palveluja. Lautakunnan mielestä tällaisista raken-
nuksista ei pitäisi maksaa vuokraa ennen kuin ne kunnostetaan toimia-
lan käyttöön.

Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Helsingissä on varsin paljon 
huonokuntoisia liikuntakenttien huoltorakennuksia. Lautakunnan mie-
lestä talonrakennusohjelmaan tulisi sisällyttää ohjelma näiden huolto-
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rakennusten uusimiseksi. Helsinki voisi kehittää oman tyyppimallinsa, 
jota olisi mahdollista käyttää eri kenttien laidoilla ja näin sarjatuotantona 
huoltorakennusten kustannukset ovat todennäköisesti matalammat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Paavo Arhinmäki: Kappaleen 13 jälkeen lisätään lausuntoon kappale:

”Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala joutuu maksamaan kaupungin sisäistä vuokraa myös raken-
nuksista, jotka ovat huonokuntoisuuden takia käyttökiellossa ja näin ol-
len eivät tarjoa toimialan palveluja. Lautakunnan mielestä tällaisista ra-
kennuksista ei pitäisi maksaa vuokraa ennen kuin ne kunnostetaan 
toimialan käyttöön."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Paavo Arhinmäki: Lisätään lausuntoon edellisen vastaehdotuksen jäl-
keiseksi kappaleeksi:

”Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Helsingissä on varsin pal-
jon huonokuntoisia liikuntakenttien huoltorakennuksia. Lautakunnan 
mielestä talonrakennusohjelmaan tulisi sisällyttää ohjelma näiden huol-
torakennusten uusimiseksi. Helsinki voisi kehittää oman tyyppimallinsa, 
jota olisi mahdollista käyttää eri kenttien laidoilla ja näin sarjatuotantona 
huoltorakennusten kustannukset ovat todennäköisesti matalammat.”

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126
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katri.vanttinen(a)hel.fi
Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Reetta Heiskanen, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 32216

reetta.heiskanen(a)hel.fi
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023-2032
2 Vuokra- ja osakehankeiden ehdotukset vuosille 2023–2032

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ohjelmat toteutusaikatauluineen eivät vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan palvelustrategioita, palvelutuotannon tarpeita ja peruspalve-
lun tuottamisen kannalta hankkeiden kiireellisyysjärjestystä. 

Laadituista ohjelmista puuttuu kokonaan kaksi seuraavan kymmenen 
vuoden keskeistä hanketarvetta Stoan laajennus ja Pasilan nuorisotila, 
jotka liittyvät kaupunginosien tulevaan kehitykseen ja siten pitäisi lisätä 
ohjelmiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemys on, että ohjelmaan lisätyn 
Soutustadionin perusparannushankkeen sijaan tulisi arvorakennukselle 
löytää uusi omistaja myyntiprosessin tai kiinteistöprosessin kautta. Ra-
kennus ei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotannon kannalta 
ole tarpeellinen, eikä siihen liity pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta on merellisen strategian to-
teuttamisohjelman lisäksi hankkeiden priorisoinnissa korkealle asetetun 
asuntotuotantotavoitteen toteuttamista edistävä hanke. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta korostaa, että nykyisten tukikohtien alueet on 
suunniteltu käytettäväksi asuntorakentamiseen ja tarvittavat väistötilat 
sekä vaadittavat väliaikaissijainnit tulevat kaupungille kalliiksi. Merelli-
sen tukikohdan hanketta on aikaistettava, koska nykyisistä tukikohdista 
ei ole mahdollista luopua ennen uuden rakentamista.

Ohjelmien valmistelun yhteydessä useita kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan tilahankkeiden toteutusaikatauluja on myöhennetty ja uudet 
hankkeet lisätty talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman viimei-
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sille vuosille. Nettobudjetoidun toimialan oma rahoituksen ja tulomuo-
dostuksen kannalta yhtälö on mahdoton. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemminkin viestittänyt, että esite-
tyt myöhennetyt aikataulut aiheuttavat merkittäviä riskejä rakennetun 
omaisuuden käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden, työ-
turvallisuuden sekä palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta erityisesti 
Rikhardinkadun kirjaston perusparannuksen, Pasilan kirjaston peruspa-
rannuksen ja Töölön kisahallin perusparannuksen osalta.

Harjun hankkeelle suunniteltu toteutusaikataulu aiheuttaa tiloille liian 
pitkän tyhjäkäynnin, koska niitä ei ole mahdollista hyödyntää vaihtoeh-
toisilla tavoilla työskentelyyn ja esittämiseen, johtuen kohteen huonosta 
teknisestä kunnosta. Harjun tilahankkeen hankesuunnittelu tulisi aloit-
taa välittömästi syksyllä käynnistyvän osallistamisprosessin jälkeisen 
tarvekuvauksen jälkeen.

Hakasalmen huvilan peruskorjauksen myöhentäminen neljällä vuodella 
on esimerkki monista vaikutuksista ja riippuvuuksista, joihin hankkeiden 
aikataulujen siirtäminen eteenpäin vaikuttaa. 

Monessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelussa toimipisteiden 
toiminnan suunnittelua tehdään pitkäjänteisesti ja aikataulut vaikuttavat 
esimerkiksi ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtäviin tuleviin näyttely-
sopimuksiin. 

Käynnissä oleva Finlandia-talon peruskorjaus vaikuttaa tällä hetkellä 
Hakasalmen huvilan päivittäiseen toimintaan. Rakennusten aikaisem-
min yhteisten kaukolämpö- ja viemärijärjestelmien erottaminen on al-
kanut ja se on suunniteltu viimeisteltäväksi Hakasalmen huvilan perus-
korjauksessa. Myös tästä näkökulmasta peruskorjauksen aloitus suun-
nitellusti on tärkeää ja perusteltua. Jos peruskorjaushanke siirtyy, nyt jo 
tiedossa olevat kiireelliset, osittaiset korjaushankkeet on joka tapauk-
sessa toteutettava asiakas- ja työturvallisuuden vuoksi. Tämän vuoksi 
peruskorjaushankkeen siirtäminen on kokonaistaloudellisesti kestämä-
töntä.

Osa myöhennyksistä ei tämänhetkisen tiedon perusteella aiheuta ylit-
sepääsemättömiä ongelmia. 

Lautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeiden myöhäistämiset oh-
jelmassa johtavat tilanteeseen, jotka johtavat siihen, ettei kaupungin 
omiin taide- ja kulttuuritiloihin investoida lainkaan yli kymmeneen vuo-
teen. Myös samaan aikaan toteutuvat Stoan, Malmitalon ja Kanneltalon 
kulttuurikeskusten perusparannushankkeet ovat palveluntuottamisen 
kannalta mahdottomat.
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Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut osana talousarvioehdotuk-
sen valmistelua ehdotukset talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmasta vuosiksi 2023–2032 sekä vuokra- ja osakekohteiden suunnit-
teilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosiksi 2023–2032. 

Talousarvioehdotuksen valmisteluprosessin mukaisesti toimialalauta-
kunnilta ei pyydetä lausuntoa. Investointiohjelmien merkittävyyden ja 
vaikuttavuuden johdosta tila- ja palveluverkon pitkän aikavälin suunnit-
teluun ja talousarvioon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu talon-
rakentamisen ohjelmista sekä liikuntapaikka ja ulkoilualueiden raken-
tamisohjelmaluonnoksesta. Liikunta-alueiden lausunto käsitellään 
omana kohtanaan tulevissa kokouksissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ymmärtää, että hankkeiden kustan-
nustason nousu edellyttää rakentamisohjelmien ja hankkeiden ohjel-
mointien uudelleen tarkastelua ja aikataulujen sovittamista investointi-
raamiin. Taloudellinen tilanne on mahdollistanut usean kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan palvelutuotannon jatkuvuuden ja kehittämisen kan-
nalta tärkeän hankkeen lisäämisen kymmenen vuoden suunnitelmiin. 
Nämä hankkeet mahdollistavat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palve-
lustrategioiden mukaisen palvelun tuottamisen ja kohteet ovat välttä-
mättömät ylläpitämään palveluverkon pitkäaikaista runkoa.

Erittäin tiiviistä valmisteluaikataulusta huolimatta lausunnon valmiste-
luun on osallistettu toimialan johtoa ja laajaa joukkoa talousarvion val-
misteluun osallistuvia asiantuntijoita ja tilapalveluiden asiantuntijoita.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi
Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Reetta Heiskanen, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 32216

reetta.heiskanen(a)hel.fi
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023-2032
2 Vuokra- ja osakehankeiden ehdotukset vuosille 2023–2032

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 117
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§ 125
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön 
toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelma-
luonnoksesta vuosiksi 2023–2032

HEL 2022-010265 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela ja ul-
koilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Lukas Korpelaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 TAE23 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet -ohjelmaan osoitettu raami ei ole riittävä. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämä pysyvä tasokorotus liikun-
tapaikkarakentamiseen, 14 miljoonaa euroa vuosittain, ei ole toteutu-
massa seuraavan kymmenen vuoden aikana yhtenäkään vuotena. 
Tämän lisäksi maarakennusalan kustannukset ovat nousseet kokonai-
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suutena vuodessa lähes 20 prosenttia ja esimerkiksi päällysteiden 
osalta jopa 35 prosenttia.

Ohjelman ulkopuolelle jää runsaasti perusparannustarpeita eri puolilla 
kaupunkia ja muutamia keskeisiä uudis- ja laajennushankkeita. Välttä-
mättömiä perusparannuksia pystytään toteuttamaan vain osittain. 
Raamin riittämättömyys vaikuttaa myös ohjelmassa olevien hankkeiden 
toteutusaikataulujen myöhästymiseen asukkaiden ja palvelutuotannon 
kannalta. Keskeisiä ongelmia on Herttoniemen liikuntapuiston peruspa-
rantamisen vaiheistamisen venyminen siten että liikuntapuisto on käy-
tännössä seitsemän vuotta osittain työmaa-alueita. Vuosaarenlahden 
venesataman laajennus ei ehdi valmistumaan riittävän ajoissa, jotta se 
voisi toimia Puotilanrannan venesatamien väistö- ja korvaavana sata-
mana. Haagan liikuntapuiston aikaistaminen olisi myös tarpeen Ste-
niuksenkentän alueelle suunnitellun täydennysrakentamisen johdosta. 

Ohjelmasta puuttuvista lähivuosien hankkeista keskeisin on Oulunkylän 
tekojääradan peruskorjaus, joka on toteutettava samanaikaisesti huol-
torakennuksen perusparantamisen aiheuttaman palvelukatkon aikana. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan keskeinen huoli on, että veneiden 
talvisäilytys alueiden rakentamiseen ei ohjelmassa ole riittävästi hank-
keita Tolkkisen veneiden talvisäilytysalueen lisäksi. Hankkeiden puut-
tuminen liittyy rahoituksen lisäksi vielä konkreettisemmin soveltuvien 
kaavoitettujen alueiden puutteeseen. Tilanteen parantaminen vaatisi 
kaupungilta kokonaisvaltaisempaa ratkaisua asialle. 

Kymmenen vuoden ohjelmaan on noussut uutena hankkeena kaupun-
gin osuus Ruukinlahdenpuiston länsiosaan kaavoitetun kentän pohja-
rakentamisesta. Tähän saakka liikuntapalvelut ovat toteuttaneet linjaus-
ta, jossa seuroille tarjotaan olemassa olevat olosuhteet oman hank-
keensa toteuttamiseksi eikä vastaavia investointeja olla rahoitettu lii-
kuntapaikkarakentamisen ohjelmasta. Vastaavanlaisia odotuksia kau-
pungin rahoittamasta osuudesta on odotettavissa jatkossakin, jos 
hankkeen toteuttamiseen osallistutaan.

Uusina hankkeina mukana on myös Vuosaarenlahden venesataman 
laajennus ja pieni, mutta merkityksellinen venesatamien laiturien säh-
köjen perusparannus, jota on jatkossa tarkoitus edistää myös laiturien 
uusimisesta riippumattomasti sekä veneväylien turvamerkkien uusimi-
nen älymerkeiksi.

Kaupunkiuudistusalueilla on useita merkittäviä liikunnan uudisrakenta-
mis- ja laajennushankkeita, jotka parantavat liikunnan olosuhteita näillä 
alueilla. Nämä hankkeet olisivat toteutuskelpoisia aikaisemminkin, mut-
ta investointiraamin mukaiset aikataulut siirtävät toteutusta strategia-
kauden ulkopuolelle. Malminkartanon kentän toteutus on ohjelmoitu 
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vuodelle 2030, Ala-Malmin liikuntapuiston peruskorjaus ja laajennus 
vuosille 2027–2029, Ojapuiston liikuntapuisto vuosille 2027–2028 ja Ki-
vikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikan toteutus vuodelle 2023, mutta 
muut osa-alueet toteutuvat vasta 2020-luvun loppupuolella ja 2030-
luvun alkupuolella.

Merkittävää huolta ja painetta investointien jälkeisten tulevien vuosien 
käyttö- ja ylläpitovaiheen käyttötalousbudjetteihin aiheuttaa energiakus-
tannusten viimeaikainen merkittävä nousu erityisesti energia intensiivis-
ten tekojääratojen osalta. Vuoden 2022 rahoituksella selvitetään lämmi-
tettävän tekonurmen toteutusmahdollisuuksia energiatehokkaammalla 
maalämmön hyödyntämisellä. 

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut tiiviissä yhteistyössä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala kanssa osana talousarvioehdotuksen val-
mistelua ehdotuksen liikuntapaikat ja ulkoilualueet -
rakentamisohjelmasta 2023–2032. 

Talousarvioehdotuksen valmisteluprosessin mukaisesti toimialalauta-
kunnilta ei pyydetä lausuntoa. Investointiohjelmien merkittävyyden ja 
vaikuttavuuden johdosta palveluverkon pitkän aikavälin suunnitteluun ja 
talousarvioon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu talonrakentami-
sen ohjelmista sekä liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjel-
maluonnoksesta. Talonrakentamisen ohjelmien lausunto käsitellään 
omana erillisenä kohtanaan.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ymmärtää, että hankkeiden kustan-
nustason nousu edellyttää rakentamisohjelmien ja hankkeiden ohjel-
mointien uudelleen tarkastelua ja aikataulujen sovittamista investointi-
raamiin.  

Liikuntapaikkarakentamista toteutetaan usealta investointien alakohdal-
ta. Talousarviokohdan 8 04 Liikuntapaikka- ja ulkoilualueet lisäksi pro-
jektialueiden liikuntapaikat ja venesatamat rahoitetaan alakohdalla 8 08 
sekä kaupunkiuudistusalueiden liikuntapaikat rahoitetaan alakohdalta 8 
09 kaupunkiuudistus. Myös 8 10 Suuret liikennehankkeet -kohdalta ra-
hoitetaan pieni osa Kruunusillat-hankkeeseen liittyvästä venesataman 
investoinnista. Näihin kaikkiin liittyvät tilahankkeet rahoitetaan omalta 
alakohdaltaan 8 02.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
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matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 TAE23 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 126
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2023

HEL 2022-008885 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tarja Loikkanen, Laura Aalto, Hilkka Ahde, Katri Vänttinen, 
Nina Miettinen, Nina Suomalainen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko 
Kunnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kult-
tuurin ja liikunnan laitosavustuksia vuoden 2023 Helsingin kaupungin 
talousarvioon seuraavasti:

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset TA 2022 Haettu 
2023

TAE 2023

HAM Helsingin taidemuseo-
säätiö sr

0 0 9 146 000

-toiminta-avustus 0 0 5 914 000
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-vuokra-avustus 0 0 20 000
-biennaaliavustus 0 0 500 000
-kompensointiavustus 0 0 445 000
Helsingin teatterisäätiö sr 13 621 000 14 919 000 13 438 000
- laina-avustus 5 110 000  4 875 000
- toiminta-avustus 5 618 000    5 618 000
- vuokra-avustus 2 893 000  2 945 000
Korkeasaaren eläintarhan sää-
tiö sr

4 580 000 5 000 000 4 580 000

Suomen Kansallisooppera ja -
baletti -säätiö sr

3 694 000 3 694 000 3 694 000

Suomen Urheilumuseosäätiö 
sr

89 000 99 000 89 000

UMO säätiö sr 816 000 929 064 916 000
Yhteensä 22 800 000 24 641 064 29 596 000

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset TA 2022 Haettu 
2023

TAE 2023

Helsinki Stadion Oy, josta 338 000 225 000 225 000
- toiminta-avustus 298 000 185 000 185 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 328 000 1 332 000 1 332 000
- korot ja lyhennykset 1 094 000 1 090 000 1 090 000
- vuokra-avustus 234 000 242 000 242 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 605 000 1 341 000 669 000
Stadion-säätiö sr, josta 6 234 904 8 303 408 7 018 504
- korot ja lyhennykset 5 650 000 6 433 600 6 433 600
- toiminta-avustus 0 700 000 0
- vuokra-avustus 584 904 1 169 808 584 904
Urhea-säätiö sr 250 000 270 000 250 000
Urheiluhallit Oy 4 000 000 5 210 000 4 023 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 340 000 3 025 000 2 342 000
Muut laitosavustukset 249 000 589 795 249 000
Kaikki yhteensä 15 355 904 20 296 203 16 108 504

Esittelijän perustelut
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Vuoden 2023 kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten haku päättyi per-
jantaina 22.4.2022.

Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupun-
ginkanslian ohjeiden mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mu-
kaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien 
toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toiminta-
suunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin ta-
lousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.12.2021, § 202 
toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja 
elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvoin-
tia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. 
Avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, helsinkiläisten osalli-
suutta ja yhdenvertaisuutta ja tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-
ajantoimintaa. Parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkityk-
selliseen elämään, sekä niillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa.

Vuoden 2023 toiminnan suunnitteluun vaikuttaa edelleen epävarmuus-
tekijöitä kuten koronasta palautuminen sekä energian hinnan voimakas 
nousu. Näistä tekijöistä mahdollisesti aiheutuvan taloudellisen aseman 
heikkeneminen ja mahdollinen lisärahoituksen tarve tulisi arvioida erik-
seen tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä tärkeänä läh-
tökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen toimintatavan 
mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tarpeen arvioida 
erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä.

Esitys tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosas-
ton talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi 30.8.2022, § 24 laitosavustuksia koske-
van esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi 
vuoden 2023 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa 
koskevaan talousarvioon. Kulttuuri- ja kirjastojaosto esitti huolensa lau-
takunnalle, että ensi vuodelle esitetyt laitosavustukset ovat pääasiassa 
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saman suuruiset kuin tänä vuonna, eivätkä ota huomioon hintojen ja 
palkkojen nousua eikä inflaatiota.

Liikuntajaosto antoi 30.8.2022, § 16 laitosavustuksia koskevan esityk-
sen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2023 
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan ta-
lousarvioon. Liikuntajaosto esitti yksimielisesti huolen energian hinnan 
vaikutuksesta toimintamäärärahojen riittävyyteen.

Kulttuurin laitosavustukset

Laitosavustuksiin esitetään 6 796 000 euron lisäystä. Keskeisin syy 
määrärahan esitettyyn kasvuun on Helsingin taidemuseo HAM:n sää-
tiöittäminen.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

Helsingin taidemuseo HAM:n säätiöittäminen: taidemuseo HAM esite-
tään sisällytettäväksi ehdotetulla tavalla uutena toimijana kulttuurin lai-
tosavustusten piiriin edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
asian.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista kaupungin hal-
linnon järjestämisen periaatteista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
päätti 21.6.2022, § 114 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi Helsingin taidemuseon 
säätiöittämisen vuodesta 2023. Lautakunta katsoi päätöksessään, että 
säätiöittäminen on mahdollista vain, jos tähän tarvittava lisärahoitus 
osoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisen talousarvion ul-
kopuolelta. Nyt esiteltävä esitys taidemuseon laitosavustukseksi on eu-
romääräisesti sama kuin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 21.6.2022 
tekemässä päätöksessä.

Helsingin taidemuseosäätiö sr:n toiminta-avustus on tässä esityksessä 
5 914 000 euroa ja vuokra-avustus 20 000 euroa. Kertaluonteisia eriä 
ovat biennaaliavustus 500 000 euroa sekä kompensointiavustus 445 
000 euroa. Helsinki Biennaalin rahoituksen kaupungin rahoitusosuus 
tulee vuodesta 2024 alkaen sisältymään kaupungin säätiölle osoitta-
maan laitosavustukseen. Kompensointiavustus on puolestaan omai-
suuden luovutuksen yhteydessä annettava ylimääräinen rahamääräi-
nen erä, jonka myötä siirrettävän omaisuuden määrä vastaa siirrettä-
vien velkojen määrää. Näin ollen luovuttajalle tai vastaanottajalle ei 
muodostu luovutuksen yhteydessä voittoa tai tappiota. Tämän lisäksi 
kaupunginhallituksen käyttövaroista on tarkoituksena osoittaa säätiön 
pääomittamiseen erillinen 2 000 000 euron avustus, jota ei ole kirjattu 
tähän päätösesitykseen.
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Asian valmistelu jatkuu ja nyt esitetyt euromäärät voivat muuttua ja 
täsmentyä vielä valmisteluprosessin aikana. Täsmentyviin euromääriin 
vaikuttaa ainakin säätiön arvonlisäverokohtelua koskevan ennakkorat-
kaisun lainvoimaisuus.

Helsingin teatterisäätiölle sr

Helsingin teatterisäätiölle sr:lle esitettävä tuki ei vähene, vaikka säätiön 
kokonaisavustus on 183 000 euroa pienempi kuin vuonna 2022. Teat-
terin lainanhoitokustannukset vähenevät 235 000 eurolla, lisäksi vuok-
rakustannuksiin esitetään 52 000 euron korotusta.

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle osoitettu rahoitusosuus pe-
rustuu pääkaupunkiseudun kaupunkien tekemään rahoitussopimuk-
seen kaupunkien osallistumisesta oopperan käyttökustannuksiin vuo-
desta 2014 lukien. Tämän lisäksi kaupungeilla on yhteistyötä koskeva 
puitesopimus ja vuosittain vahvistettava yhteistyösopimus. Kukin rahoi-
tukseen osallistuva kaupunki tekee oopperan kanssa oman erillisen 
sopimuksensa.

Käyttökustannuksia koskevan rahoitussopimuksen mukaan kaupungit 
maksavat avustuksen Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle vuo-
den 2012 avustuksen suuruisena alennettuna yhdellä (1) prosenttiyksi-
köllä. Kukin kaupunki vastaa omasta avustusosuudestaan, joka on 
Helsingin kaupungille 68,9 %, Espoon kaupungille 21,2 %, Vantaan 
kaupungille 8,8 % ja Kauniaisten kaupungille 1,1 %. Sopimus jatkuu nyt 
uuden viisivuotiskauden 1.1.2023–31.12.2027 alkaen koska sopijapuo-
let eivät ole muuta ilmaisseet 31.12.2022.

Puitesopimus määrittelee yhteistyön alueiksi muun muassa taidekasva-
tushankkeet, pienimuotoiset oopperaproduktiot ja konsertit sekä tilojen 
käyttöön ja viestintään liittyvää yhteistyötä. Nämä yhteistyön muodot 
määritellään tarkemmin vuosittain vahvistettavassa toimintasuunnitel-
massa.

UMO säätiö sr

UMO-säätiölle esitetään 100 000 eron korotusta toiminnan vakauttami-
seen. Korotusesitys on kirjattu toimialan raamipaineita koskevaa esi-
tykseen.

Liikunnan laitosavustukset

Ehdotus noudattaa vuoden 2022 tasoa lukuun ottamatta seuraavia 
kaupungin tytäryhteisöjen avustuksia:
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Jääkenttäsäätiö sr:n osalta vuokra-avustusta esitetään korotettavan 
8 000 euroa. Vuokra-avustus liittyy laitokselta perittävään maanvuok-
raan.

Stadion-säätiö sr:n (+ 783 600 euroa), Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy:n (+64 000 euroa), Urheiluhallit Oy:n (+23 000 euroa) ja Vuosaaren 
Urheilutalo Oy:n (+2 000 euroa) osalta korotusesitykset liittyvät lainojen 
lyhennysten ja korkojen ennakoituun kasvuun.

Lisäksi Stadion-säätiön vuokra-avustukseen liittyen päätösehdotukses-
sa on huomioitu, että kaupunki perii laitokselta vuokrasta (97 484 euroa 
kuukaudessa eli 1 169 808 euroa vuodessa) 50 % niin kauan kuin 
vuokrakohdetta käytetään pääasiassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 30.08.2022 § 24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 30.08.2022 § 16
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§ 127
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 
2023 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023–2025

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioteksti 2023
2 TAE 2023 taulukkoliite
3 Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2023-2025 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 talousar-
vioehdotuksesta ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksesta 
liitteiden 1–2 mukaisesti.   

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi  kaupun-
ginhallituksen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talous-
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arvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet (liite 
3)

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 vuoden 2023 ta-
lousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2024–2025 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä todettiin, et-
tä lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 
14.9.2022 mennessä.

Kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on lähtökohtana valmisteltaessa 
valtuustokauden talousarvioita, toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja. 
Kaupunkistrategiaa toteutetaan neljällä strategisella poikkihallinnollisel-
la ohjelmalla: vastuullinen ja kestävä talous, kunnianhimoinen ilmasto-
vastuu, viihtyisä kaupunki sekä segregaation ehkäiseminen.

Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2023 raami perustuu valtuusto-
kauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa 
käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muu-
tokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen. Strate-
gian mukaisesti vuosittaiset talousarviot, ja tätä edeltävä talousarvio-
ehdotuksen raami, eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.

Talousarvioehdotuksen 2023 raami ja laatimisohjeet perustuvat ylei-
seen talouskehitykseen ja sotepe-muutoksen huomioimiseen kaupun-
gin verorahoituksessa 2023–2025, sotepe-muutoksen ja HKL:n yhtiöit-
tämisen huomioimiseen strategian taloustavoitteissa, kaupunkistrate-
gian käyttötalouden vastuuperiaatteeseen sekä kokonaisinvestointien 
mitoittamisen tavoitteisiin.

Kaupunginhallitus ei ole ehdotuksessaan antanut toimialakohtaisia 
raameja, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunki-
tasoisen kokonaisraamin puitteissa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin 
mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 2,21 % verrattuna talou-
sarvioon 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on tehty perus-
tuen kaupunkitason 2,21 % toimintamenojen kasvuun, joka on lasken-
nallisesti noin 4 400 000 euroa lisää katteeseen. Raamin kasvu on las-
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kettu vuoden 2022 talousarvion katteesta, josta on poistettu kaupungin 
taidemuseon (HAM) kulut ja tuotot. 

Toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakatteesta poistuu 6,1 mil-
joonaa euroa, joka vaikuttaa vähentävästi myös talousarvion 2023 kat-
teeseen. Tämä luku on 1,8 miljoonaa euroa pienempi, kuin kesäkuussa 
ilmoitettu summa 7,9 miljoonaa euroa. Muutos johtuu siitä, että verotta-
ja hyväksyi toimitilojen arvonlisäveroa ja vastikkeetonta luovutusta kos-
kevan ennakkoratkaisuhakemuksen elokuussa, minkä seurauksena 
toimialalle jää 1,8 miljoonaa euroa HAM:in tiloihin liittyvää vuokrakulua. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa vuokran sisäisesti kaupun-
kiympäristön toimialalle, mutta ei peri sitä HAM-säätiöltä.

Tämän lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle tullaan teknisesti siir-
tämään kaupunkiympäristön toimialan tekemän vuokramallin muutok-
sen mukaiset määrärahat.

Talousarvioesitys on valmisteltu siten, että toimiala varautuu välttämät-
tömien menojen kasvuun 8 700 000 eurolla. Näitä ovat ennakoidut me-
not palkankorotusten, energiakulujen sekä sisäisten vuokrien kattami-
seksi. Lisäksi on ennakoitu, että palvelujen ostojen sekä aineiden, tar-
vikkeiden ja tavaroiden tiliryhmäkohdille kohdistuu menokasvua yleisen 
hintatason nousun johdosta 1 400 000 euron verran.

Edellä kuvatun mukaisesti talousarvioesityksen määrärahakasvu on yh-
teensä 10 100 000 euroa. Tästä talousarvioehdotuksessa katetaan 
raamin ennakoidulla kasvulla 4 400 000 euroa ja lisäksi toimialan ny-
kyisen raamin sisältä tehdään 4 900 000 euron menojen sopeutus sekä 
800 000 euron tulojen kasvu verrattuna 2022 tulosbudjettiin. Tulojen 
kasvu tarkoittaa sitä, että toimialan tulojen osuus säilyy noin 15 %:n ta-
solla ja hintoihin tehdään keskimäärin noin 4 %:n korotukset.

Toimialan raamipainevalmistelussa keväällä 2022 tunnistettiin toimin-
taympäristön muutoksiin liittyviä toiminnallisia 5 300 000 euron verran. 
Näihin tarpeisiin ei ole kohdennettu määrärahoja tässä talousarvioesi-
tyksessä.

Yleinen hintatason nousu sekä erityisesti energiakulujen kasvu luovat 
erityistä epävarmuutta vuoden 2023 talousarvion taloudellisten ja toi-
minnallisten tavoitteiden toteutumiselle. Nykyisen raamin sisällä tehtä-
vä 4 900 000 euron sopeutus tarkoittaa toimialan nykyisen palvelutar-
jonnan laajuuden supistamista. Tarkempi suunnittelu palvelutarjonnan 
laajuuden supistamisesta tehdään tulosbudjettivaiheeseen syksyn 
2022 aikana. Lisäksi toimialalla suunnitellaan energiansäästötoimenpi-
teitä energiankäytön vähentämiseksi sekä energiakulujen kasvun hallit-
semiseksi.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla investoinnit kohdentuvat irtaimen 
omaisuuden perushankintoihin. Kaupunkitasoisessa vuoden 2023 ta-
lousarviossa kaupungin irtaimen investointiraami pienenee 7,4 %. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala on soveltanut tätä samaa prosenttia esit-
täessään 500 000 euron pienennystä vuoden 2022 investointibudjettiin. 
Toimialan vuoden 2023 investointien talousarvioehdotus on 6 900 000 
euroa. Tämä tarkoittaa joidenkin uusien irtaimen omaisuuden perus-
hankintojen myöhentämistä suunnitellusta.

HAM:iin liittyvillä irtaimen investoinneilla ei ole vaikutusta toimialan ir-
taimen investointien raamiin, koska ne jäävät toimialalle (TB22 = 0,3 
miljoonaa euroa).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talous-
arvioesityksen kokouksessaan 31.8.2022.

Liite 1 sisältää: 

Talousarvion 2023 perusteluteksti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 2 sisältää: 

Talousarvion 2023 määrärahataulukot 
kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yh-
teensä  
käyttötalousosan TA-kohdan 4 10 01 määrärahat 
käyttötalousosan TA-kohdan 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset ja  
TA-kohdan 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset 
toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä toimialan  
yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä 
irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2022–2031 

Liite 3 sisältää: 

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet
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1 Talousarvioteksti 2023
2 TAE 2023 taulukkoliite
3 Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2023-2025 laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 156

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.08.2022 § 27
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§ 128
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 
2023

HEL 2022-010170 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hinnoitteluperiaatteet 2023 syyskuu22
2 Ltk 22.1.2015 Ulkopuolisille vuokrattavat alueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan hinnoitteluperiaat-
teista liitteen mukaisesti ja päättää samalla:

 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, 
hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 
2023 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt lisäämään tai poistamaan vuoden 
2023 aikana hinnastosta yksittäisen hinnan.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestä-
mien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiinty-
misten hinnoista.
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 valtuuttaa kaupunginmuseon museokaupan myyntihenkilöstön päät-
tämään museokauppatuotteiden hinnoista.

 valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden pal-
veluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakas-
ryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksis-
ta.

 valtuuttaa palvelujen päälliköt, liikuntapalvelukokonaisuuden kump-
panuusyksikön päällikön, Savoy-teatterin johtajan ja kaupunginmu-
seon museokaupan, kulttuuritalojen johtajat ja Tiivistämön toimin-
nanjohtajan soveltamaan hinnastossa määrättyä hintaa silloin, kun 
muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistami-
seen (esimerkiksi kampanjat, tapahtumat) tai dynaamiseen hinnoit-
teluun, joka lisää palveluiden käyttöastetta.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin 
säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, 
hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta 
toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suo-
rittamisesta.

Tässä päätöksessä lautakunta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät päättävät vuoden 2023 hinnoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista.

Kaupunkistrategian mukainen raamin kasvuprosentti on 2,21 %, jonka 
mukaisesti toimialan tulotavoite on noin 0,8 miljoonaa euroa suurempi 
verrattuna talousarvioon 2022 (huomioiden, toimialan tulotavoite on 15 
%). Tämä 0,8 miljoonan euron lisätulo edellyttää hintojen indeksitarkas-
tusta, joka voi vaihdella tuotteittain, mutta jää alle 5 %.

Vuotta 2022 koskevaan päätökseen verrattuna tässä esityksessä on 
muutettu kahta kohtaa. Ensinnä toimivallan delegointi palvelujen päälli-
köille vähäisten hintamuutosten tekemiseen on rajattu pois, sillä muo-
toilu ei ole ollut selkeä ja soveltaminen päätöksenteossa on ollut haas-
tavaa. Asiaa tarkastellaan toimialan johtoryhmän käynnistämän hinnoit-
teluprojektin edetessä. Projektissa parannetaan hinnoitteluprosessia 
sekä tietoperusteisuutta hinnoittelutyössä. Toiseksi hinnoitteluperiaat-
teissa on muutettu indeksikorotuksia koskevaa kohtaa. Lautakunta on 
aikaisemminkin (7.9.2022, § 128) edellyttänyt toimialajohtajalta indek-
sikorotusten tekemistä, mutta muutti päätöstään (14.12.2022, § 204) si-
ten, että antoi toimialajohtajalle myös mahdollisuuden olla tekemättä 
indeksikorotuksia hintoihin. Muutos liittyi koronapandemiasta elpymi-
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seen siten, että jättämällä indeksikorotukset tekemättä, oletettiin asiak-
kaiden palaavan herkemmin toimialan palveluihin. Tässä esityksessä 
indeksikorotusten tekeminen on palautettu siten, että toimialajohtajan 
tulee tehdä indeksikorotukset, jotta toimialan tulonkantoprosentti voi-
daan turvata 15 %:n tasolle.

Vuoden 2022 hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia vuodelle 
2023.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hinnoitteluperiaatteet 2023 syyskuu22
2 Ltk 22.1.2015 Ulkopuolisille vuokrattavat alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 129
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien toi-
mistotilojen tarpeen arviointia ydinkeskustassa

HEL 2022-003332 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskus-
tassa, Nygård-Peltola Mia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Helsingin kaupungin toimia-
lojen toimistotilojen tarpeen arviointia. Toimistotilojen tarpeen arviointiin 
pitäisi kuitenkin ottaa ydinkeskustaa laajempi alue mukaan tarkaste-
luun.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on jo aktiivisesti toteuttanut aloitteen 
ajatusta ja luopunut ydinkeskustassa sijainneesta 765 m² suuruisesta 
toimistotilastaan 31.12.2018. Toimialalla on ydinkeskustassa enää käy-
tössä ydintoiminnalle keskeisiä palvelutiloja, joissa on asiakastilojen li-
säksi palveluun kiinteästi liittyviä tarpeellisia pienempiä toimistotiloja. 
Laajempi tarkastelualue mahdollistaisi kaupunkitasoiset toimistotilarat-
kaisut
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Helsingin kaupunki työnantajana reagoi työelämän muutoksiin nopeasti 
ja päivitti suhtatumistaan toukokuussa 2021 entistä myönteisemmäksi 
joustaviin työn järjestelyihin sisältäen monipaikkaisen työn tekemisen 
tehtävissä, joihin se sopii. Kokemusperäisesti arvioituna vaikuttaa siltä, 
että muualla kuin toimistolla tehtävän työn osuus tulee jäämään huo-
mattavasti aiempaa korkeammalle tasolle. Tarkempi arviointi toimistoti-
lojen käytöstä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoitus toteuttaa 
syksyllä 2022.

Tarve laatia selvitys kaupungin tulevien vuosien toimistotilatarpeista ja 
niiden optimaalisesta sijoittumisesta on tunnistettu myös kanslian ja 
toimialojen yhteistyössä tilahankkeiden ohjausryhmässä. Arviointi tar-
vetta vauhdittaa monipaikkaisen työn lisääntymisen lisäksi myös talon-
rakentamisohjelmaan kaupungintalokortteleihin on ohjelmoitu noin 70 
miljoonan euron perusparannushankkeiden tarve seuraavalle 10 vuo-
delle. 

Kaupungin tulevien vuosien toimistotilatarpeiden selvittämisen jälkeen 
on tärkeätä arvioida niiden sijainteja kuulemalla sekä työntekijöiden toi-
veita työn tekemisen ympäristöjen suhteen että arvioida kaupungin 
omien ratkaisujen vaikutusta ydinkeskustan elinvoimaisuuden, elävyy-
den, houkuttelevuuden ja vetovoiman palauttamisen kannalta.

Nykyisessä murrostilanteessa tarvitun toimistotilan määrää tai laadulli-
sia ominaisuuksia ei todennäköisesti pystytä tarkasti suunnittelemaan 
pitkällä aikavälillä. Kaupungin on tarpeen etsiä joustavia ratkaisuja, niin 
tilojen kuin niihin liittyvien sopimusten suhteen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mia Nygård-
Peltolan talousarvioaloitteesta toimistotilojen tarpeen arvioinnista ydin-
keskustassa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta. 

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat 
lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnois-
sa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu 
huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
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on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskus-
tassa, Nygård-Peltola Mia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 130
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Har-
jun nuorisotalon perusparantamista

HEL 2022-003337 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Harjun nuorisotalon peruskorjaus, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksen talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2023–2032 ollaan osoitta-
massa Harjun nuorisotalon suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä 4,0 
miljoonaa euroa. Rakentaminen on aikataulutettu esityksessä 1/2031 – 
12/2031, josta muodostuu hankkeen viitteellinen aikataulu, jossa han-
kesuunnittelulle on varattu vuosi 2029 ja tarkempaa suunnittelua ja ra-
kentamisen valmistelua tehdään vuonna 2030.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemys on, että hankkeen aikais-
taminen ehdotetusta aikataulusta viidellä vuodella pitäisi olla realistista, 
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jolloin hankesuunnittelua tehtäisiin vuonna 2024 ja tarkempaa suunnit-
telua ja rakentamisen valmistelua vuonna 2025 ja varsinainen raken-
taminen vuonna 2026. 

Harjun nuorisotalon tulevan toiminnan käyttösuunnitelman laatiminen 
käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
velukokonaisuuden käynnistämänä. Käyttösuunnitelmasta voidaan siir-
tyä perusparannuksen tilahankkeen tarveselvityksen laatimiseen jous-
tavasti, jolloin aikataulun aikaistaminen on realistista. Tulevaa tarvetta 
arvioidaan käyttösuunnitelmasta nuorisotilaa laajemmasta näkökulmas-
ta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen 
ym. talousarvioaloitteesta Harjun nuorisotalon perusparantamisesta. 
Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta. 

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat 
lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnois-
sa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu 
huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Harjun nuorisotalon peruskorjaus, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 36 (86)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/9
06.09.2022

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 131
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta liikun-
nan laitosavustusten nostamiseksi vuodelle 2023

HEL 2022-003318 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Nina Miettinen, Tarja Loikkanen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan laitosavustusten nostaminen, Sydänmaa Johanna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin uima-
hallien kerta- ja sarjalippujen maksut pysyvät kohtuuhintaisina kaupun-
kilaisille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kuitenkin, että laito-
savustusten nostamista ei ole mahdollista toteuttaa Helsingin kaupun-
gin 2023 taloussuunnitelman raamin rajoissa. Laitosavustusten nosta-
misessa tulisi lisäksi tarkastella määrärahan riittävyyttä kaikkien uima-
hallien ja myös muiden laitosten osalta.

Liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksilla tarkoitetaan pääsääntöisesti 
konserniohjauksen piirissä olevia toimijoita liikunnan ja kulttuurin toi-
mialoilta. Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat yhtiöt, sää-
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tiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. 
Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten piiriin kuuluu myös joukko muita 
toimijoita, joihin kaupungilla on erityissuhde. Talousarvioon merkityt lii-
kunnan laitosavustusten piirissä olevat laitokset ja säätiöt ovat Helsinki 
Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Sta-
dion-säätiö sr, Urhea-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja  Vuosaaren Urheilu-
talo Oy. Lisäksi talousarviossa mainittujen ”muut laitosavustukset” pii-
rissä on vuonna 2022 ollut Nuorisojääkenttä Oy sekä Lauttasaaren yh-
teiskoulun kannatusyhdistys ry:n uimahalli, Suomalaisen Yhteiskoulun 
Osakeyhtiön uimahalli. Näiden kolmen laitoksen osalta perusteena 
avustukselle ovat olleet uimahalli- ja jäähallitoiminnan korkeat ylläpito-
kustannukset.  

Kaupungin tytäryhteisöjen (Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhal-
lit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy) lisäksi ”muut laitosavustukset” pii-
rissä vuonna 2022 olleet Lauttasaaren ja Suomalaisen Yhteiskoulun 
uimahallit täydentävät kaupunkilaisille tarjolla olevaa uimahallitarjontaa, 
sillä näillä alueilla ei ole kaupungin tai kaupunkikonsernin laitosten ui-
mahalleja.

Vuonna 2022 liikunnan laitosavustuksia myönnettiin yhteensä 15 355 
904 euroa, josta Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle 605 000 euroa, Ur-
heiluhallit Oy:lle 4 000 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 2 340 
000 euroa.

Laitosavustuksia arvioitaessa otetaan huomioon yhtiöiden taloustiedot 
ja niiden kehitys usean vuoden ajalta. Lisäksi keväällä 2022 yhtiöiden 
kanssa on pidetty tilannekatsaukset ja vielä syksyllä 2022 on pyydetty 
päivitetyt, yhtiöiden maksuvalmiutta koskevat laskelmat. Taloustietojen 
tarkasteluun on kuulunut myös sähkö- ja energiakustannusten sekä 
henkilöstökustannusten tarkastelu (millaisen osuuden ne muodostavat 
menorakenteesta ja millainen vaikutus niiden nousulla on yhtiön meno-
rakenteeseen).

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti liikunnan harrastamiseen ja ra-
joitusten ja sulkujen myötä harrastamisen mahdollisuuksiin erityisesti 
sisäliikuntatiloissa. Koronapandemialla oli myös suuri vaikutus tapah-
tumasektorin toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Mitä suurempi osuus 
toiminnasta rahoitettiin pääsylipputuloilla ja tapahtumilla, sitä voimak-
kaampi heijastusvaikutus koronapandemian rajoituksilla oli toimintaan. 
Vuonna 2021 kaupunki kompensoi pandemiatilanteesta aiheutuvia tu-
lonmenetyksiä varaamalla kaupunginhallituksen käyttövaroihin 10 mil-
joonan euron määrärahan sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin me-
noihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan 
erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina.
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Vuoden 2023 osalta erityisesti energian hinnan voimakkaan nousun ai-
kauttaman epävarmuuden ja siitä mahdollisesti aiheutuva taloudellisen 
aseman heikkeneminen ja siitä johtuva lisärahoituksen tarve ja sen 
mahdollinen korvaaminen tulisi arvioida erikseen tarveperusteisesti. 
Tällaisen toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta 
olisi tarpeen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. 
Helsingin kaupunki tarkastelee liikunnan ja kulttuurin laitosten mahdol-
lista lisätukea 2023 tarveperusteisesti

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Johanna Sydän-
maan ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Mäkelän-
rinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo 
Oy:n laitosavustusten nostamista. Aloite kokonaisuudessaan on liittee-
nä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johto-
kunnilta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat 
lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnois-
sa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu 
huomioon talousarvioehdotuksessa. 

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikunnan laitosavustusten nostaminen, Sydänmaa Johanna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 132
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien yleisö-
wc:tä Katajanokan jalkapallokentän lähelle

HEL 2022-001513 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle, Muu-
rinen Seija

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää yleisö-wc:n sijoittamista Kata-
janokan jalkapallokentän läheisyyteen hyvänä ajatuksena. Katajanokan 
Laivastopuiston kentän toiminnasta ja mahdollisesta edelleen kehittä-
misestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala, josta saatujen tietojen 
mukaan voimassa olevassa investointiohjelmassa ei ole varausta city-
wc:n rakentamiseksi Katajanokan jalkapallokentän lähelle. Kaupun-
kiympäristön toimialan käymäläverkostoon varatut rahat mahdollistavat 
vuosittain 1-2 kohteen perusparannuksen tai rakentamisen. Verkoston 
kehittämiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja odotuksia on huomattavasti 
enemmän.
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Vuoden 2020 kesällä valmistunut Katajanokan Laivastopuiston kentän 
ja ympäröivien kasvillisuusalueiden peruskorjaus on puistokentän pe-
rusparantamisesta, joka innostanut seuroja ja asukkaita liikkumaan. 
Peruskorjauksessa epätasainen ja usein märkä ja pehmeä nurmikenttä 
muutettiin hiekkatekonurmipintaiseksi. Kentän tasaus ja kuivatus suun-
niteltiin uudelleen niin, että vesi ei jää seisomaan kentän pintaan ja 
ympäristöön. Kentän käytettävyyttä lisättiin ja turvallisuutta parannettiin 
valaistuksen asentamisella, paremmilla aidoilla, turvallisuusnormit täyt-
tävillä jalkapallomaaleilla, uusilla runkolukittavilla pyörätelineillä ja ken-
tän reunalle asennetuilla roska-astioilla.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Seija Muurisen ta-
lousarvioaloitteesta koskien yleisö-wc:n rakentamista Katajanokan jal-
kapallokentän lähelle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat 
lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnois-
sa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu 
huomioon talousarvioehdotuksessa. 

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle, Muu-
rinen Seija

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 133
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Ka-
lasataman kirjaston suunnittelua

HEL 2022-003334 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman kirjaston suunnittelu, Holopainen Mari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että asukasmäärältään no-
peasti kasvavan Kalasataman kirjaston tarve on tunnistettu. Tiedossa 
oleva vuoden 2023 talousarvion raami ei kuitenkaan mahdollista kirjas-
ton toteuttamista vuonna 2023. Kirjaston suunnittelu jatkuu, hankkeen 
tarvekuvaus on valmistelussa ja tarkempi palvelukonseptin suunnittelu 
käynnistyy syksyllä 2022 osallistavalla prosessilla alueen asukkaiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on saada uudelle kirjastolle talousarviovaraus lähivuosina. 
Kertaluonteisten suunnittelu- ja varustamiskustannusten lisäksi tulee 
varautua myös 4-5 työntekijän henkilöstökuluihin sekä jatkuviin tilakus-
tannuksiin, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä.
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Kalasataman ja viereisten asuinalueiden asukasmäärän ennakoidaan 
kasvavan 17 000:lla vuoteen 2035 mennessä. Lasten ja nuorten osuus 
tulee olemaan noin viidesosa alueen väestöstä. Myös senioreiden 
määrä kasvaa. Lähimmät kirjastot Vallilassa ja Kalliossa ovat hankalien 
liikenneyhteyksien päässä. Tällä hetkellä kirjastoauto pysähtyy Kalasa-
tamassa kaksi kertaa viikossa, ja Kalasatama on kaupungin vilkkain kir-
jastoauton pysäkki. Toteutuessaan Kalasataman kirjasto takaa turvalli-
sen ja helposti saavutettavan kirjastokokemuksen niin alueella asuville 
lapsiperheille, yksin asioiville koululaisille kuin päiväkoti- ja kouluryhmil-
lekin. Myös alueen seniorit ja erityisryhmät hyötyvät kirjaston esteettö-
mästä lähipalvelusta. Kalasataman hyvien metro- ja bussiyhteyksien 
ulottuville sijoittuva kirjasto palvelee myös laajempaa käyttäjäkuntaa, 
johon voidaan laskea esimerkiksi kauppakeskuksen ja terveysaseman
asiakkaat sekä alueelle sijoittuvien yritysten työntekijät.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ja 
viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman 
kirjaston suunnittelua. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös  kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloit-
teessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuk-
sessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman kirjaston suunnittelu, Holopainen Mari
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 134
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
jääurheilun harrastamisen tuen lisäämistä

HEL 2022-005981 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Jääurheilun harrastamisen tuen lisääminen, Bogomolof Harry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten avustusmäärä-
rahojen puitteissa jääurheiluseuroille suunnattua olosuhdetukea ei ole 
mahdollista nostaa talousarvioaloitteessa esitetylle tasolle.

Jääurheilun alaisia lajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, taitoluistelu, rin-
gette, kaukalopallo, jääpallo ja pikaluistelu. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön vuonna 2016 toteuttaman selvityksen ”Yhdenvertaiset mahdolli-
suudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta” mukaan harras-
tamisen hintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Tilakustannusten lisäksi 
esimerkiksi toiminnan tavoitteellisuudella ja ammattimaisuudella, seu-
ran organisoitumisella sekä erilaisilla väline- ja tekstiilikuluilla on vaiku-
tusta harrastamisen kuluihin. Tästä syystä myös lajiryhmän ja yksittäis-
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ten lajien sisällä voi olla ja on merkittäviäkin eroja harrastamisen hin-
nassa.

Kaupunki tukee jääurheiluseuroja sekä muiden lajien yhdistyksiä sub-
ventoidun tilavuokrin liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa sekä 
avustuksin. Liikuntapalveluiden tilavuoromaksut ovat vahvasti subven-
toituja etenkin alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. 
Myönnetyt käyttövuorot ovat merkittävä osa helsinkiläisille liikuntaseu-
roille suunnattua tilatukea. Suurin osa kaupungin jäähallien jäähallivuo-
roista sekä tekojäävuoroista on myönnetty lasten ja nuorten jääurhei-
luun. Liikuntapalvelun tiloissa jäähallivuoron tuntihinta 8 euroa, teko-
jääkenttävuoron tuntihinta 10 euroa ja ulkokaukalovuoron tuntihinta 7 
euroa, kun vuoron käyttötarkoitus on alle 20-vuotiaiden liikunta ja urhei-
lu.

Liikuntapalvelu tukee jääurheilu- ja muiden lajien seuroja vuosittain 
toiminta-avustuksin sekä tilankäytön avustuksin. Toiminta-avustus on 
yleisluontoinen avustus seuran toimintaan ja sen myöntämisessä pai-
notetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikun-
taa (80 % toiminta-avustukseen ositetusta määrärahasta jaetaan seu-
roille lasten ja nuorten harrastajamäärien perusteella). Tilankäyttöavus-
tuksella tuetaan liikuntaseuran ohjattua harjoitusvuorotoimintaa muissa 
kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa.

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin 
osoitettiin yhteensä 8 821 000 euroa vuonna 2022. Määräraha sisältää 
450 000 euron tasokorotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoi-
tetuista koronapalautumisen määrärahoista.

Vuonna 2022 tilankäytön avustuksista ositettiin yhteensä 950 000 eu-
roa kohdeavustuksena jääkiekon ja taitoluistelun lasten ja nuorten jää-
vuoroihin (clearing). Clearing -avustus on Jääkenttäsäätiö sr:n hallin-
noima tuki toiminta-avustusten piirissä olevien jääkiekko- ja taitoluiste-
luseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan. 

Liikuntajaosto päättää vuosittain liikuntaseurojen tilankäytön enimmäis-
tuntihinnoista. Vuonna 2022  tilankäytön enimmäistuntihinta on 24 eu-
roa/tunti, poikkeuksena uimahallin ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien 
jäävuoro 42 euroa/tunti (liikuntajaosto 2.11.2021, § 22). 

Jääurheilulajien tilankäyttöavustusten enimmäistuntihinta on siis jo ny-
kyisellään muita lajeja korkeammalla.

Liikuntapalveluiden keväällä 2022 toteuttamasta tilankäyttöselvitykses-
tä kävi ilmi, että helsinkiläiset liikuntaseurat käyttävät normaalissa har-
joitustoiminnassaan 70 % muiden yhteisöjen liikuntatiloja eli esimerkiksi 
yksityisten palveluntarjoajien omistamia tiloja. Pääsääntöisesti näiden 
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tilojen vuokrat ovat korkeampia kuin liikuntapalveluiden hallinnoimien ti-
lojen sekä koulujen liikuntasalien vuokrat.

Tilankäyttöselvityksen mukaan jääliikuntalajien seurat maksavat tällä 
hetkellä korkeita tilavuokria suhteessa kaikkien helsinkiläisten seurojen 
keskiarvoon. Selvityksessä nousi esille kuitenkin myös muiden lajien 
seuroja, joiden tilankäyttömaksut ovat samalla tasolla jäälajiseurojen 
kanssa. Kaupungin liikuntaseuroille suuntaamaa tukea tulisikin katsoa 
kokonaisuutena. 

Vuoden 2022 avustushakemuksista saatujen tietojen mukaan liikunnan 
kansalaistoiminnan avustusten piirissä oli vuonna 2021 yhteensä 347 
liikuntaseuraa ja liikuntaa edistävää yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti 
hieman vajaa 100 000 helsinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien 
parissa harrasti vuonna 2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Harry Bogomoloffin 
ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien jääurhei-
lun harrastamisen tuen lisäämistä. Aloite on kokonaisuudessaan liittee-
nä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johto-
kunnilta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Jääurheilun harrastamisen tuen lisääminen, Bogomolof Harry
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 135
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien 
lasten jääliikunnan harrastamisen tuen lisäämistä

HEL 2021-011575 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten jääliikuntaan lisää tukea, Bogomoloff Harry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten avustusmäärä-
rahojen puitteissa jääliikuntaseuroille suunnattua olosuhdetukea ei ole 
mahdollista nostaa talousarvioaloitteessa esitetylle tasolle. Yleisesti 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kuitenkin näkee liikunnan avustuksiin 
varatun määrärahan kasvattamisen tärkeänä.

Jääliikuntalajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, taitoluistelu, ringette, kau-
kalopallo, jääpallo ja pikaluistelu. Näiden ja muiden lajien seuroissa ta-
pahtuvaa liikuntatoimintaa kaupunki tukee subventoidun tilavuokrin lii-
kuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa sekä avustuksin.
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Liikuntapalveluiden tilavuoromaksut ovat vahvasti subventoituja etenkin 
alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan osalta. Myönnetyt käyt-
tövuorot ovat merkittävä osa helsinkiläisille liikuntaseuroille suunnattua 
tilatukea. Suurin osa kaupungin jäähallien (Pirkkolan kaksi jäähallia se-
kä Oulunkylän jäähalli) vuoroista on myönnetty lasten ja nuorten jäälii-
kuntaan. Näiden vuorojen tuntihinta on 8 euroa.

Liikunnan avustusten kriteereistä sekä avustuksiin käytettävissä olevan 
määrärahan osittamisesta päättää vuosittain kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaosto. Liikuntajaosto päätti kokouksessaan 
2.11.2021, § 22 vuoden 2022 avustuskriteerit. Päätöksen mukaisesti ti-
lankäyttöavustuksen myöntäminen perustuu säännöllisen ohjatun har-
joitustoiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Ti-
lankäyttöavustusta myönnetään sekä koulujen liikuntasaleissa että yk-
sityisillä liikuntapaikoilla tapahtuneeseen ohjattuun liikuntatoimintaan.

Liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin 
osoitettiin yhteensä 8 821 000 euroa vuonna 2022. Määräraha sisältää 
450 000 euron tasokorotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoi-
tetuista koronapalautumisen määrärahoista.

Toiminta-avustuksen myöntämisessä painotetaan alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä erityisryhmien liikuntaa. 
Kahdeksankymmentä prosenttia toiminta-avustukseen ositetusta mää-
rärahasta myönnetään lasten ja nuorten sekä erityisryhmien harrasta-
jamäärien perusteella. 

Tilankäytön tukea voidaan myöntää seuralle muiden tilojen kuin liikun-
tapalvelun tilavuorojen säännölliseen ohjattuun käyttöön. Liikuntajaosto 
päättää vuosittain tilankäytön enimmäistuntituen. Vuonna 2022 tilan-
käytön enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti, poikkeuksena uimahallin 
ratavuoro 14 euroa/tunti ja juniorien jäävuoro 42 euroa/tunti (liikunta-
jaosto 2.11.2021, § 22). 

Vuonna 2022 tilankäytön avustuksista ositettiin yhteensä 950 000 eu-
roa kohdeavustuksena jääkiekon ja taitoluistelun lasten ja nuorten jää-
vuoroihin (clearing). Clearing -avustus on Jääkenttäsäätiö sr:n hallin-
noima tuki toiminta-avustusten piirissä olevien jääkiekko- ja taitoluiste-
luseurojen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaan. Clearing-
avustuksessa jäävuoron tuki on 42 euroa/tunti.

Jääkiekon ja taitoluistelun junioreilla clearing tilankäyttöavustuksen ta-
so on siis jo nykyisellään muita lajeja korkeammalla.

Kaupungin liikuntaseuroille suuntaamaa tilankäytöntukea tulisikin kat-
soa kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki lajit. Helsingissä on tällä 
hetkellä suunnitteilla ja valmisteilla useita merkittäviä olosuhdehankkei-
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ta, jotka vaikuttavat eri lajien harjoitusmahdollisuuksiin sekä samalla 
seurojen maksamien tilavuokrien suuruuteen. 

Liikuntapalveluiden keväällä 2022 toteuttamasta tilankäyttöselvitykses-
tä käy ilmi, että helsinkiläiset liikuntaseurat käyttävät normaalissa har-
joitustoiminnassaan 70 % muiden yhteisöjen liikuntatiloja eli muita kuin 
kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimia tiloja. Pääsääntöisesti näi-
den tilojen vuokrat ovat korkeampia kuin liikuntapalveluiden hallinnoi-
mien tilojen sekä koulujen liikuntasalien vuokrat.

Tilankäyttöselvityksen mukaan jääliikuntalajien seurat maksavat tällä 
hetkellä korkeita tilavuokria suhteessa kaikkien helsinkiläisten seurojen 
keskiarvoon. Selvityksessä nousi esille kuitenkin myös muiden lajien 
seuroja, joiden tilankäyttömaksut ovat samalla tasolla jäälajiseurojen 
kanssa.

Helsingissä oli vuonna 2021 avustusten piirissä yhteensä 347 liikunta-
seuraa ja yhdistystä, joissa liikkui aktiivisesti hieman vajaa 100 000 
helsinkiläistä lasta, nuorta ja aikuista. Jäälajien parissa harrasti vuonna 
2021 noin 7 000 aktiiviharrastajaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Harry Bogomoloffin 
ja 25 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien lasten jääliikun-
nan harrastamisen tuen lisäämistä. Aloite on kokonaisuudessaan liit-
teenä.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johto-
kunnilta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen(a)hel.fi
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Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten jääliikuntaan lisää tukea, Bogomoloff Harry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 136
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta käymälän, 
pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta 
Tuorinniemen uimarannalle

HEL 2022-003324 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uima-
rannalle, Rantanen Tuomas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä Tuorinniemen 
uimarannalle esitettyjä investointihankkeita mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisilla edellytyksillä. Uimarannan palvelutason parantamiseen ei 
ole varauduttu vuoden 2023 liikuntapaikkarakentamisen investointioh-
jelmassa

Tuorinniemen uimaranta on tällä hetkellä palveluiltaan yhdenmukainen 
muiden Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen kanssa.  Uima-
rannalla on kevytrakenteiset kopit vaatteiden vaihtoon, suihku sekä 
päivittäin huollettu kuivakäymälä noin 50 metrin päässä. Bajamaja edis-
tää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä kuivakäymälän sulkemisen jäl-
keen. Uimarannan välittömässä läheisyydessä on jäätelökioski. Aloit-
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teessa mainittu, punakeltainen uimavalvojien metallikontti on touko-
kuussa 2022 korvattu vanhoin valokuvin maisemoidulla uimavalvojien 
tukikohdalla.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa tarkastella mahdollisuutta niin 
kutsutun cityvessan rakentamista ranta-alueelle. Maksuton ja esteetön 
cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva 
käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän 
rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin 
käyttäjiä.

Vaikka Tuorinniemen uimarannan palveluita voisi olla perusteltua ko-
hentaa korkean käyttöasteen ja esteettömyyden näkökulmasta, on ra-
hoituksen ratkaiseminen haastavaa nykytilanteessa, jossa myös suuria 
perusparannushankkeita joudutaan lykkäämään rahoituksen puuttues-
sa. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta  
lausuntoa 3.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuo-
mas Rantasen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien 
käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentami-
sesta Tuorinniemen uimarannalle. Lausunto on kokonaisuudessaan liit-
teenä. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloit-
teessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuk-
sessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
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stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uima-
rannalle, Rantanen Tuomas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 137
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosa-
lien suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

HEL 2022-003297 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia, Ulkokuntosalien 
suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannattavana Lauttasaaren ul-
kokuntosalin laiteuudistusta osana osallistuvan budjetoinnin hanketta. 
Laiteuudistukseen on varattu osallistuvassa budjetoinnissa 70 000 eu-
ron määräraha ja laitteet on tarkoitus asentaa Lauttasaaren suosituim-
man uimarannan yhteyteen Kasinorannalle vuoden 2023 aikana.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki valmistelee parhail-
laan lähiliikuntapaikkaohjelmaa, jonka tavoitteena on Helsingin kau-
pungin lähiliikunnan palvelutason linjaaminen ja ohjelmointi. Tarkoituk-
sena on kehittää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva, riittävä ja moni-
puolinen lähiliikuntaverkosto sisältäen ulkokuntosalit. Työn aikana on 
täsmennetty ja yhtenäistetty lähiliikunnan määritelmiä ja luotu koko-
naiskuva lähiliikuntapaikkojen nykytilasta niiden määrän, laadun ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 57 (86)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/16
06.09.2022

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

saavutettavuuden suhteen. Ohjelma tuodaan tiedoksi kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 
2022 aikana.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus on toiminut edelläkävi-
jänä ulkokuntosalilaitteiden kehittämisessä. Aloitteessa mainitut Es-
poon Otaniemessä käytössä olevat David-merkkiset laitteet on alun pe-
rin kehitetty Helsingin kaupungin käynnistämässä, yritysyhteistyössä 
toteutetussa hankkeessa. Ensimmäiset 370 uudentyyppistä laitetta 
Helsinkiin hankittiin vuonna 2010. Tämän jälkeen vuosittain hankitaan 
noin 100 uutta laitetta, joilla vähitellen korvataan vanhoja laitteita ulko-
kuntoilupaikoissa. Useita David-merkkisiä laitteita sisältäviä kokonai-
suuksia eli niin kutsuttuja ulkokuntosaleja on 24 kappaletta eri puolilla 
Helsinkiä. Lähiliikuntapaikkojen suosio kasvoi merkittävästi koronapan-
demian aikana. Lähiliikunta- ja luontopalvelujen kehittäminen ja ylläpito 
ovat kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita. 

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 6.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia 
Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien ulkokuntosalien suunni-
telmaa, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin. Aloite on kokonai-
suudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloit-
teessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuk-
sessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia, Ulkokuntosalien 
suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 138
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien teko-
jääradan rakentamista Vuosaareen vuonna 2023

HEL 2022-000706 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Tekojäärata Vuosaareen 2022, Jalovaara Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata Vuosaaren tekojääradan 
rakentamisen aikaistamista vuodelle 2023. Vuosaaren tekojääradan 
suunnittelutyö on vasta alkanut, joten rakentamisen aloittaminen vuon-
na 2023 ei ole aikataulullisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa. Viime 
vuosina tekojääverkosto on täydentynyt Jätkä- ja Lauttasaareen radoil-
la, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston te-
kojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
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kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmas-
ta. Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston 
radan jälkeen seuraavaa tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen.

Tekojääkentän rakentamiseen Vuosaaren on varattu liikunta-alueiden 
vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 1,4 miljoonaa euroa. Li-
säksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 2025 noin 1,5 miljoonaa 
tarvittavien uusien huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamiseen. Yhden 
tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina 
olleet noin 800 000–4 000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennet-
tavan radan koolla sekä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten 
huoltorakennuksilla, konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä 
tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään. Lisäksi on syytä 
huomioida, että kuluneen 18 kuukauden aikana rakentamisajat ja -
kustannukset ovat nousseet merkittävästi, joten tarkan kustannusarvion 
antaminen on haasteellista.  

Investointikustannusten ohella Vuosaaren tekojääradan rakentaminen 
lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuosittaisia käyttökustannuksia 
energian, työntekijöiden sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta noin 100 
000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 vuoden ajan. Tark-
kaa arviota on haastava antaa, sillä käyttökustannukset varsinkin ener-
giakustannusten osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohon-
neet merkittävästi viimeisen 18 kuukauden aikana.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja. Ne 
lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikku-
maan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. 
Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia alueen nuori-
son kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä 
sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. 

Tämä vastaus noudattelee samaa linjaa Ville Jalovaaran aloitteeseen 
tekojääradan rakentamiseksi Vuosaareen vuonna 2021 (HEL 2020-
002458 T 00 00 03)

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 14.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville 
Jalovaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta tekojäära-
dan rakentamiseksi Vuosaareen vuonna 2023. Aloite kokonaisuudes-
saan liitteenä. 
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Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloit-
teessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuk-
sessa. 

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.

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 Talousarvioaloite, Tekojäärata Vuosaareen 2022, Jalovaara Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 62 (86)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/18
06.09.2022

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

§ 139
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien te-
kojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2022-003325 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekojääkenttä Tapulikaupungin liikuntapuistoon, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina te-
kojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaaren radoilla, 
ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston teko-
jääradalla. 

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
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pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmas-
ta.

Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston ra-
dan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on 
varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 
1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 
2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- 
ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.  

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan raken-
taminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua 
esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikunta-
puiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä 
käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta va-
paata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäära-
ta olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmi-
maton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonur-
men täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ol-
len kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi 
liikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haas-
teellisessa taloustilanteessa.

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston raken-
taminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton 
käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyt-
tämisen myötä.  

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huono-
kuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä. 

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston 
tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan ra-
kentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineut-
raalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionar-
voista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikun-
tapuiston huoltorakennuksen uudistamista.

Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelu-
kokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentami-
sen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000–4 
000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla se-
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kä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, 
konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nos-
taa rakentamiskuluja entisestään.  

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000─200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 
vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön osalta ovat 
rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi viimeisen 18 
kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden antaminen on 
tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen laskelmien pe-
rusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojääratojen rakenta-
minen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden nykyisillä inves-
tointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava ennen 
uusien rakentamispäätösten tekoa. 

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja eh-
dotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä ma-
daltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuu-
tensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuk-
sia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia li-
säävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toi-
menpiteenä.  

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami 
Muttilaisen ja 11 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta tekojääradan 
rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Aloite on kokonai-
suudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä ta-
lousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvio-
ehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa 
esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. 

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa 
esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko 
nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti 
on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvät-
kö muutokset talousarvioehdotukseen.
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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 Tekojääkenttä Tapulikaupungin liikuntapuistoon, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien teko-
jääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina te-
kojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaareen radoil-
la, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston te-
kojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmas-
ta.  

Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston ra-
dan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on 
varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 
1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 
2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- 
ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan raken-
taminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua 
esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikunta-
puiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä 
käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta va-
paata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäära-
ta olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmi-
maton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonur-
men täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ol-
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len kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi 
liikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haas-
teellisessa taloustilanteessa.

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston raken-
taminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton 
käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyt-
tämisen myötä.  

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huono-
kuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä. 

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston 
tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan ra-
kentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineut-
raalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionar-
voista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikun-
tapuiston huoltorakennuksen uudistamista.  

Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelu-
kokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentami-
sen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 4 
000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla se-
kä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, 
konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nos-
taa rakentamiskuluja entisestään.  

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 
20─30 vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön 
osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi 
viimeisen 18 kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden an-
taminen on tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen las-
kelmien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojäärato-
jen rakentaminen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden ny-
kyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotet-
tava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja eh-
dotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä ma-
daltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuu-
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tensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuk-
sia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia li-
säävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toi-
menpiteenä.  

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään tekstiin uusi kolmoskappale (3)

”Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa.”

Kannattaja: Heimo Laaksonen

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE TEKOJÄÄKENT-
TÄ TAPULIKAUPUNGIN LIIKUNTAPUISTOON

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina te-
kojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaareen radoil-
la, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston te-
kojääradalla.
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Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmas-
ta.  

Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston ra-
dan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on 
varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 
1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 
2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- 
ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan raken-
taminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua 
esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikunta-
puiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä 
käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta va-
paata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäära-
ta olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmi-
maton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonur-
men täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ol-
len kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi 
liikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haas-
teellisessa taloustilanteessa.

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston raken-
taminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton 
käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyt-
tämisen myötä.  

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huono-
kuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä. 

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston 
tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan ra-
kentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineut-
raalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionar-
voista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikun-
tapuiston huoltorakennuksen uudistamista.  
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Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelu-
kokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentami-
sen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 4 
000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla se-
kä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, 
konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nos-
taa rakentamiskuluja entisestään.  

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 
20─30 vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön 
osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi 
viimeisen 18 kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden an-
taminen on tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen las-
kelmien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojäärato-
jen rakentaminen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden ny-
kyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotet-
tava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja eh-
dotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä ma-
daltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuu-
tensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuk-
sia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia li-
säävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toi-
menpiteenä.  

Esittelijän perustelut

Esittelijä on muokannut lausuntoehdotusta pöydällepanon aikana.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami 
Muttilaisen ja 20 muun valtuutetun aloitteesta tekojääradan rakentami-
seksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Aloite on kokonaisuudessaan 
liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE TEKOJÄÄKENT-
TÄ TAPULIKAUPUNGIN LIIKUNTAPUISTOON

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 119
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§ 141
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien seniorien 
maksuttomia liikuntapalveluja

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole riittä-
viä perusteluita laajentaa liikuntapalveluiden maksuttomuutta koske-
maan yleisesti kaikkia ikääntyneitä. Keskeisimpiä perusteluja ovat ylei-
sestä maksuttomuudesta seuraavat huomattavat taloudelliset vaikutuk-
set kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talouteen sekä yksiselitteisen tut-
kimusnäytön puute maksuttomuuden vaikutuksista erityisesti vähän 
liikkuvien ikääntyneiden liikuntaan.

Lautakunta pitää välttämättömänä, että ikääntyneille suunnattua liikun-
tatarjontaa kehitetään jatkossakin yhteistyössä liikuntapalveluiden, so-
siaali- ja terveyspalveluiden, työväenopiston ja Urheiluhallit Oy:n kans-
sa, mutta enenevästi myös järjestö- ja yksityisen sektorin toimijoita 
osallistaen. Erityisesti palveluiden alueellisessa saavutettavuudessa, 
viestinnässä, palveluiden roolien selkeyttämisessä ja vähän liikkuvien 
ikääntyneiden tavoittamisessa on paljon parannettavaa.

Taustaa ikääntyneiden liikkumisesta

Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä ei tällä hetkellä liiku riit-
tävästi suhteessa kansallisiin liikkumisen suosituksiin. Erityisen huoles-
tuttavaa on, että noin 40 prosentilla ikääntyneistä päivittäinen liikkumi-
nen on entisestään vähentynyt pitkään jatkuneen koronatilanteen joh-
dosta. Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien osuus on myös pudonnut 
hälyttävän alhaiseksi. Asiantuntijoiden havainnot osoittavat, että fyysi-
seen toiminta- ja kävelykykyyn liittyvät haasteet ovat yleistyneet, ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin polarisaatio on entisestään syventynyt. 

Säännöllisen liikkumisen välttämättömyys ja hyvää tuottava vaikutus 
ymmärretään tällä hetkellä entistä paremmin. Monipuolinen fyysinen 
aktiivisuus ennaltaehkäisee tyypillisimpiä kansansairauksia ja kaatumi-
sia, vahvistaa itsenäistä pärjäämistä kotioloissa, ylläpitää myönteistä 
elämänasennetta ja mielenhyvinvointia sekä tarjoaa mielekkäitä vaih-
toehtoja yksinäisyydelle. Omatoimisilla ja ohjatuilla liikuntaharrastuksilla 
on ikääntyneille huomattavasti terveyttä, fyysistä toimintakykyä ja fyy-
sistä kuntoa laajempi merkitys. Harrastukset rytmittävät arkea, mahdol-
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listavat uusien taitojen oppimista, ja ovat ennen kaikkea luontainen ta-
pa kohdata vertaisia ja ystäviä.

Ikääntyneiden liikkumisen edistäminen on huomattavasti liikuntaa laajempi asia

Ratkaisua liikkumisen vähäisyyteen on tyypillisesti haettu liikuntahar-
rastuksista ja liikuntatoimijoilta. Tutkimustieto, asiantuntijoiden havain-
not ja ikäihmisten haastattelut osoittavat kuitenkin kiistattomasti, että 
ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksien parantamiseen tarvitaan 
huomattavasti kuntoliikuntaa laajempi lähestymistapa. Päivittäinen arki-
liikkuminen on välttämätöntä mahdollisista liikuntaharrastuksista riip-
pumatta.

Helsingin kaupungin palvelut ovat pitkin 2010-lukua tehneet poikkihal-
linnollista yhteistyötä ikääntyneiden liikkumisessa. Valtuustokaudella 
2017–2021 kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutetun liikkumisoh-
jelman myötä yhteinen tekeminen on vahvistunut. Helsinki on nostanut 
ikääntyneiden liikkumisen kaupungin yhteiseksi hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteeksi vuosina 2021 ja 2022, jona se jatkaa 
myös vuonna 2023. Työtä jatketaan kaupungin hyvinvointisuunnitel-
massa 2022–2025.

Jokainen kaupungin toimiala on mukana ikäihmisten liikkumisen edis-
tämisessä. Yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikääntyneiden ar-
kiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteellisyys, pal-
veluiden saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, mutta myös yksinäi-
syys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä 
sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi.

Yhteistyö on synnyttänyt uutta. Liikkumissopimus on otettu käyttöön 
noin 70 prosentilla sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden asiakkais-
ta. Kaupungin yhteistyö Ylen kanssa on tuonut Jumppahetket suoma-
laisiin koteihin ja Helsinki-kanavalle on tuotettu 40 jaksoa Seniorijump-
paa. Anna arjen liikuttaa -kampanja tavoitti arviolta 100 000 helsinki-
läistä. Sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
ovat yhteistyössä myöntäneet 3,4 miljoonaa euroa erillistä avustusra-
haa kymmenille järjestöille ja muille yhteisöille ikääntyneiden kulttuuria 
ja liikkumista edistävään, osallistujille maksuttomaan toimintaan vuosi-
na 2021 ja 2022. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on laadittu omat 
toimenpideohjelmansa.

Penkkien määrää lisätään puistoissa ja yleisillä katualueilla. Ikääntynei-
tä laajasti tavoittavilla terveysasemilla on käynnissä Liiku terveydeksi -
projekti, joka vahvistaa liikkumiseen liittyvää puheeksiottoa, neuvontaa 
ja ohjausta. Valmisteilla on myös ikääntyneiden palveluita nykyistä joh-
donmukaisemmin jäsentävä verkkosivusto.
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Edulliset tai maksuttomat liikuntamahdollisuudet Helsingissä

Liikunnan hinta on yksi raportoiduista liikunnan esteistä. Tästä syystä 
Helsingissä liikuntapalvelut ovat joko kokonaan maksuttomia tai voi-
makkaasti hinnaltaan subventoituja. Liikkuminen on kokonaan maksu-
tonta muun muassa liikuntapalveluiden ylläpitämillä lähiliikuntapaikoilla, 
ulkokuntosaleilla, kuntoportailla, ulkoilureiteillä, uimarannoilla ja hiihto-
laduilla. Myös puistojumpat kesäaikana ja osa syys-, talvi- ja kevätai-
kaan järjestettävistä alueliikunnan tunneista on maksuttomia, kuten 
myös ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvonta. Liikuntapalveluissa on 
kehitteillä vapaaehtois- ja vertaisohjattua liikuntaa, joka on osallistujille 
maksutonta. Helsinki-kanavalla on tarjolla kymmeniä maksuttomia koti-
jumppia. Lisäksi Liikuntaluuri-palvelun avulla voi saada maksutta tukea 
liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.

Ikääntyneiden sisäänpääsy- ja kurssimaksut liikuntapalveluihin ovat 
voimakkaasti subventoituja. Ohjattujen liikuntakurssien hinnat vaihtele-
vat 15–45 euron välillä riippuen kurssin kestosta ja liikuntamuodosta. 
Kuukausikortti ja 10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja 
kuntosali) maksaa 24 euroa ja Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen 
käyttöön 16 euroa. Alennusryhmien kertamaksu uimahalleihin on 3 eu-
roa ja monitoimihalleihin (Kisahalli ja Liikuntamylly) 2 euroa.

Liikuntapalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskuk-
set ja asukastalot, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Työväenopisto 
ja kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy tarjoavat olosuhteita ja 
toimintaa ikääntyneiden liikuntaan, osin maksuttomasti. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan 15 palvelukeskuksessa toimintakyvyltään heikentyneille 
ikääntyneille suunnattu liikuntatarjonta on maksutonta, ja palvelukes-
kuksissa kaikki eläkeläiset ja työttömät voivat käydä itsenäisesti kunto-
salilla maksutta. Helsingin kymmenessä asukastalossa järjestetään 
osallistujille maksutonta liikuntatoimintaa. Työväenopisto järjestää 
ikääntyneille liikuntakursseja, joiden maksu on 50 % normaalista kurs-
simaksusta, noin 15–30 euroa kaudessa (syys- tai kevätlukukausi).

Pääsääntöisesti muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa on käytössä maksullisia, 
senioreille suunnattuja kortteja usein päiväsaikaan toteutettavaan oma-
toimiseen liikuntaan. Sen sijaan Espoo, Vantaa ja Kauniainen tarjoavat 
maksuttomia, omatoimisia liikuntapalveluja ikääntyneille kaupunkilaisil-
le.

Yksityiskohtaiset perustelut aloitevastaukseen

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus johtaisi kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla merkittäviin tulonmenetyksiin. Toimialan 
palvelutuotannosta noin 15 prosenttia katetaan tuotoilla. Tulojen mene-
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tykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai 
muiden menojen leikkauksilla. Liikuntapalveluiden osalta arviot osoitta-
vat, että tämänhetkinen tulonmenetys on vuositasolla noin 850 000 eu-
roa. Koska ikääntyneiden liikuntaa järjestävät kaupungissa myös muut 
kaupunkikonsernin toimijat, tulee aloitteen toteuttamisen vaikutukset 
arvioida myös näiden tahojen toiminnan näkökulmista. Urheiluhallit 
Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskuksen, sekä Vuosaaren Urheilutalo 
Oy:n laitosavustusten kasvun tarpeen arvioidaan olevan noin 1,1 mil-
joonaa euroa vuodessa. Tulonmenetyksiä arvioitaessa on huomioitava 
myös ikääntyneiden määrän merkittävä kasvu tulevina vuosina; vuonna 
2020 laaditun väestöennusteen mukaan Helsingissä asuu vuonna 2030 
lähes 140 000 yli 65-vuotiasta.

Maksuttomuus ei tuo automaattisesti uusia asiakkaita liikunnan pariin, 
vaan voi mahdollisesti johtaa ikääntyneiden jo ennestään suurten liik-
kumiserojen kasvuun. Maksuttomien palveluiden vaikutuksista ikäih-
misten liikuntaan tarvitaan lisää tutkimustietoa. Espoon kaupunki on to-
teuttanut 68+ Sporttikortin vaikuttavuudesta selvityksen (KPMG, 2016), 
jossa maksuttomuuden ei todettu olevan keskeisin senioriväestön hy-
vinvointia ja liikunta-aktiivisuutta lisäävä tekijä. Selvityksen mukaan 
ikääntyneiden liikuntapalveluiden maksuttomuus on vaikuttanut ensisi-
jaisesti jo palveluita käyttäviin, liikuntaa harrastaviin ja palveluista tie-
toisiin kaupunkilaisiin. Raportin tulokset selittynevät ennen kaikkea sil-
lä, että liikunnan esteet ovat huomattavasti taloudellisia näkökulmia 
moninaisemmat. Tutkimusten mukaan erityisesti alentunut toimintakyky 
ja terveydentila estävät ikääntyneiden osallistumista liikuntaharrastuk-
siin. Lisäksi heikko motivaatio ja pystyvyyden tunne, virheelliset tai 
puutteelliset tiedot fyysisestä aktiivisuudesta tai liikuntamahdollisuuk-
sista, sekä kielteiset kokemukset liikunnasta vähentävät todennäköi-
syyttä liikunnan harrastamiseen. Osalla ikääntyneistä aktiivisuus suun-
tautuu muihin harrastuksiin. Moni ikäihminen kaipaa vertaista tai kave-
ria, jonka kanssa lähteä liikkumaan.

Vuodesta 2021 lähtien ikääntyneille ohjattua liikuntaa on kehitetty yh-
teistyössä liikuntapalveluiden, palvelukeskusten, työväenopiston ja Ur-
heiluhallit Oy:n kanssa. Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työryhmän ta-
voitteina on, että Helsingin kaupungin eri toimijoiden tuottamat, ikään-
tyneille suunnatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin heterogeenisen 
kohderyhmänsä tarpeet, kaupungin toimijoiden välinen työnjako selkey-
tyy, ohjatuissa liikuntapalveluissa tavoitetaan entistä enemmän vähän 
liikkuvia ikäihmisiä, ja ikäihmisten on helpompi löytää toimintakyvylleen 
sopivia liikuntapalveluja. Luonnokseen kaupungin hyvinvointisuunni-
telmasta 2022–2025 on kirjattu tavoitteeksi, että vähintään kerran vii-
kossa liikuntaa harrastavien, sekä liikkumissuositukset täyttävien ikään-
tyneiden osuus kasvaa. Tavoitteeseen tähdätään muun muassa kehit-
tämällä palvelutarjontaa etäpalvelut sekä vapaaehtois- ja vertaistoimin-
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ta huomioiden sekä osallistamalla myös kolmannen ja yksityisen sekto-
rin toimijat yhteistyöhön erityisesti alueilla, joilla liikkumisen lisäämiselle 
on suurin tarve.

Yleisen maksuttomuuden sijaan tarvitaan tarkemmin kohdennettua 
ajattelua myös liikunnan taloudelliseen saavutettavuuteen liittyen. Hel-
sinkiläiset ikääntyneet ovat keskimäärin varsin hyvin toimeentulevia. 
Ikääntyneiden tulotaso on viime vuosina myös noussut ja ero työikäi-
seen väestöön kaventunut. Kaikilla ikääntyneillä asiat eivät kuitenkaan 
ole yhtä hyvin. Kaikista pienituloisimpia ovat takuueläkkeen piirissä 
olevat sekä perustoimeentulotukea saavat. Takuueläkettä sai helsinki-
läisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2021. Perustoimeentulotukea sai 
helsinkiläisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2020. Kela vastaa perus-
toimeentulotuen myöntämisestä Suomessa. Kunnan on mahdollista 
myöntää sosiaalityön asiakkaille täydentävää tai ehkäisevää toimeentu-
lotukea, joilla edistetään asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoi-
mista suoriutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Liikuntapalveluiden 
maksujen huomioinnista osana kunnan toimeentulotuen harkintakritee-
reitä tarvitaan vuoropuhelua sosiaali- ja terveystoimialan ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan välillä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 26698

taija.savolainen(a)hel.fi
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Ahde Hilkka Maksuttomat liikuntapalvelut 
senioreille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Hilk-
ka Ahteen ja 18 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien seino-
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rien maksuttomista liikuntapalveluista. Aloite kokonaisuudessaan on liit-
teenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 26698

taija.savolainen(a)hel.fi
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Ahde Hilkka Maksuttomat liikuntapalvelut 
senioreille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 142
Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:n oikaisuvaatimus nuori-
sojaoston päätökseen 31.5.2022, § 17

HEL 2022-000279 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsingin Nuorten Muslimien 
Foorumi ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaoston päätöstä 31.5.2022, § 17: Toiminta-
avustukset vuodelle 2022.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 15.6.2022

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 Nuorten Muslimien Foorumi ry pyytää 15.6.2022 toimittamas-
saan vaatimuksessa oikaisua kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuo-
risojaoston toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2022. Yhdistykselle 
myönnettiin 1 370 euron toiminta-avustus. Oikaisuvaatimuksen mukaan 
myönnetty toiminta-avustus ei ole riittävä vuoden 2022 toimintaan eikä 
siinä ole otettu huomioon uuden toimitilan tuottamia kustannuksia. Yh-
distys vaatii, että myönnettyä avustusta käsitellään uudestaan.
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Yhdistys perustelee vaatimustaan sillä, että myönnetty avustussumma 
on sen ainoa avustuslähde. Myönnetyn avustuksen pienuuden vuoksi 
yhdistys joutuu laatimaan uuden toimintasuunnitelman ja priorisoimaan 
asioita, eikä tule saavuttamaan kaikkia toimintavuodelle asettamiaan 
tavoitteita. Lisäksi yhdistys toteaa, että uutta toimitilaa ei voi kalustaa 
suunnitelman mukaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain mukaisessa määräajassa. 
(10.4.2015/410, § 138)

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry haki 28.2.2022 saapuneella 
hakemuksellaan toiminta-avustusta 5 950 euroa vuodelle 2022. Hake-
muksen liitteinä oli tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja toiminnan-
tarkastuskertomus vuodelta 2021, talousarvio ja toimintasuunnitelma 
vuodelta 2022 sekä vuosikokouspöytäkirja, yhdistyksen säännöt ja toi-
mitilan vuokrasopimus.

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry on vuonna 2015 rekisteröity 
helsinkiläinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on is-
lamin arvojen ja inhimillisyyden pohjalta antaa nuorille ihmisille mahdol-
lisuus kehittyä vastuullisiksi kansalaisiksi. Yhdistyksellä on ilmoituksen-
sa mukaan 35 jäsentä/aktiivista toimijaa ja se on kuulunut nuorisopal-
veluiden avustusten piiriin vuodesta 2020 alkaen. Ensimmäisenä vuon-
na yhdistys sai starttiavustuksen toiminnan uudelleen käynnistämiseen 
ja viime vuonna varsinaista toiminta-avustusta. 

Toiminta-avustusten valmistelua ohjaavat kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan periaatteet toimialan avustusmäärärahoista 
(14.12.2021, § 202) ja niitä valmistellaan Helsingin kaupungin avustus-
ten yleisohjeiden ja Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön linjausten 
mukaisesti. Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydes-
sä ja hakija voi saada sitä kriteerien täyttyessä enintään 450 euroa 
kuukaudessa. (Kaupunginhallitus 28.9.2019 , Nuorisojaosto 8.12.2020, 
§ 28)

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusten myöntämisperusteita ovat haki-
jan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu, taloudellinen asema, hakijan 
saamat julkiset avustukset ja avustuslainat ja niiden käyttö, toiminta-
avustuksen suhde edellisen vuoden menoihin, järjestön nuorisopoliitti-
nen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys ja nuorten osallistuminen toi-
minnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Toiminta-avustuksen käyt-
töön oikeuttavat kustannukset kattavat laajasti yhdistysten vuosittaisen 
toiminnan erilaisia menoja, esimerkiksi vuokramenoja. Jakopäätöstä 
tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve. (Nuo-
risoyhdistysten avustusohjesääntö) 
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Toiminta-avustushakemukset viedään päätöksentekoon yhtenä koko-
naisuutena ja niitä valmisteltaessa luetaan hakemusten lisäksi kaikki 
hakijan toimittamat liitteet ja varmistetaan myös edellisen vuoden avus-
tuksen hyväksyttävä käyttö. Tarvittaessa ollaan yhteydessä hakijaan ja 
pyydetään lisätietoja ja tarkennuksia. Myös Helsingin Nuorten Musli-
mien Foorumi ry:hyn oltiin yhteydessä hakemuksen valmistelun yhtey-
dessä. Yhdistys oli myös alkuvuodesta yhteydessä kumppanuusyksi-
köön ilmoittaessaan, että edellisten vuosien avustuksesta jää rahaa 
käyttämättä. 

Vuoden 2022 toiminta-avustusvalmistelussa oli 148 hakemusta, joille 
myönnettiin yhteensä 1 312 880 euroa.

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:n vuoden 2022 toimintasuun-
nitelman mukainen toiminta koostuu viikoittaisista liikunnallisista aktivi-
teeteista ja hengailusta, kuukausittain järjestettävästä hallituksen ko-
kouksesta ja työpajasta, vuosittain järjestettävistä leiristä, retkestä ja 
juhlista sekä kausittain järjestettävistä eri vuodenaikojen teemaan sopi-
vista aktiviteeteista. Yhdistys vuokraa 20 neliön kokoista toimitilaa Hel-
singistä Lönnrotinkadulta. Tilan vuokra on 100 euroa kuukaudessa.

Yhdistyksen talousarvion mukaiset toiminnan menot ovat yhteensä 
5 950 euroa ja koostuvat vuokrista 1 200 euroa, toimistokuluista 1 000 
euroa, kokous- ja neuvottelukuluista 300 euroa, kannustuspalkkioista 
300 euroa, juhlista 700 euroa, kuukausittaisen toiminnan kuluista 700 
euroa, matkoista ja majoituksesta 1 000 euroa, innovaatioprojekteista 
300 euroa ja tapahtumakuluista 450 euroa. Tuloja yhdistys arvioi saa-
vansa yhteensä 1 350 euroa, joista 350 euroa koostuu jäsenmaksuista 
ja 1 000 euroa osallistumismaksuista. Yhdistyksen vuoden 2021 tilin-
päätöksen hyväksyttävät menot ovat 2 083 euroa.

Yhdistyksellä on vuoden 2022 toimintaan käytettävissä edellisten vuo-
sien käyttämättä jäänyt osuus 676,65 euroa (Nuorisojaosto 31.5.2022, 
§ 16) ja vuodelle 2022 myönnetty toiminta-avustus 1 370 euroa eli yh-
teensä 2 046,65 euroa. Nuorisojaoston myöntämillä avustuksilla avus-
tetaan eikä ylläpidetä toimintaa. Lisäksi yhdistyksen toiminnan laajuu-
den, kattavuuden, vaikuttavuuden ja aktiivisten toimijoiden määrään 
suhteutettuna vuoden 2022 toiminta-avustussumman voidaan katsoa 
olevan riittävä/hyvä. (Nuorisoyhdistysten avustusohje)

Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys ei ole tuonut esiin sellaisia perustei-
ta, jotka edellyttäisivät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaos-
ton vuoden 2022 toiminta-avustuspäätöksen uudelleen käsittelyä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
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Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2022, saate
2 Oikaisuvaatimus 15.6.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 31.05.2022 § 17
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ja 141 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 142 §.

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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sami Muttilainen Oona Hagman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 09.09.2022.


