
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2022
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

29.11.2022

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

Kokousaika 29.11.2022 16:15 - 17:15

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

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

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

Heiskanen, Reetta vs. kulttuurijohtaja
Huurre, Petteri vs. hallintojohtaja
Loikkanen, Tarja (etänä) liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Pusa, Satu (etänä) viestintäpäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Ehrström, Erik nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:11, poissa: 197 - 198 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
192 - 198 §
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Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
192 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
193 - 194 §

Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja
195 - 196 §

Katri Vänttinen kirjastopalvelujen johtaja
197 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
198 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
192 - 198 §
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§ Asia

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

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

194 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan vanhan 
kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansa-
lais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

195 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta koskien nuorten kulttuuripas-
sin pilotointia

196 Asia/5 Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön pää-
tökseen 5.10.2022, § 12

197 Asia/6 E-kirjaston tunnistautumisratkaisun ja siihen liittyvien palvelujen han-
kinta

198 Asia/7 Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden pui-
tesopimus
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§ 192
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 
Nina Suomalainen ja Mahad Ahmed sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Hilkka Ahde ja Heimo Laaksonen.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. toimialajohtaja

15.11.2022, 61 §
Tapulikaupungin kirjaston ja nuorisotalon siivouspalvelujen hankinta

21.11.2022, 62 §
Vuotalon siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

24.11.2022, 63 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaohje maksu- ja asiakaskort-
tien myöntämisen periaatteista ja hakuprosesseista

Vs. hallintojohtaja

15.11.2022, 25 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjasto-
palvelukokonaisuuden kirjastoverkon yhteisten palveluiden
Monikielisen kirjaston toimintaan vuodelle 2023

25.11.2022, 26 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuri-
palvelukokonaisuuden kaupunginkirjaston Valtakunnallinen kehittämis-
tehtävä -hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

15.11.2022, 33 §
Kirjastot.fi-raportointipalvelun hankinta

24.11.2022, 34 §
Paloheinän kirjaston siivouspalvelujen hankinta

Aluekirjastopalvelujen johtaja

15.11.2022, 8 §
Tapanilan kirjaston siivouspalvelujen hankinta

Yhteisten palvelujen päällikkö
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24.11.2022, 3 §
Avoimen lähdekoodin kirjastosovelluksen Library Simplifiedin pilotin 
hankinta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

21.11.2022, 14 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

21.11.2022, 15 §
Savoyn siivouspalvelut

Vs. taidemuseon johtaja

16.11.2022, 59 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Honkasuo, Honkasuo, 
tilauspäätös

16.11.2022, 60 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Halkopiipunkallio, Keski-Pasila, 
luonnospäätös

17.11.2022, 61 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Älyteknologinen ja dataperustai-
nen taide, tilauspäätös

22.11.2022, 62 §
Taidemuseo HAM:in prosenttirahahanke, Jätkäsaaren Madeiranaukion 
ympäristö, toteutuspäätös

23.11.2022, 63 §
Timo Sarpaneva kokoelman deponointisopimuksen päättäminen
HAM Helsingin taidemuseon ja Designmuseon välillä

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

23.11.2022, 45 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

23.11.2022, 46 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

24.11.2022, 47 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien taloudellista menetystä
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Vs. liikuntapaikkapäällikkö

15.11.2022, 56 §
Pukuhuonetilan vuokraus Latokartanon liikuntapuistossa sijaitsevasta 
liikuntahallista

18.11.2022, 57 §
Tilan vuokraus Myllypuron Liikuntamyllystä Tmi Lihashuoltamo Maria 
Tammelinille

Liikuntapalvelupäällikkö

21.11.2022, 24 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Urheilugaala 2023

21.11.2022, 25 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Squashin miesten ja naisten joukkuei-
den EM-kilpailut 2023

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

15.11.2022, 24 §
Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–
2024 (optiokausi 2025–2026) päätöksen 19 §, 11.10.2022 korvaaminen

15.11.2022, 25 §
Tutkimuslupa: Sateenkaarinuorten kokemuksia sukupuolen ja seksuaa-
lisuuden moninaisuuden huomioimisesta peruskoulun seksuaalikasva-
tuksessa -opinnäytetyötä varten

18.11.2022, 26 §
Leirikeskus Östersundomin siivouspalvelut

23.11.2022, 27 §
Pasilan nuorisotalon siivouspalvelut

25.11.2022, 28 §
Koskelan nuorisotalon siivouspalvelut

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

23,11,2022, 13 §
Lasten liikennekaupunki siivouspalvelut, sisäinen kilpailutus

25.11.2022, 14 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS)

Esittelijä
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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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§ 194
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan van-
han kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, 
kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

HEL 2022-010162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä koulurakennuksen 
säilyttämistä käyttökuntoisena. Koulu on kaupunginmuseon inventoin-
neissa luokiteltu arvorakennukseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa kehittänyt ns. operaattorimallia, jossa kaupungin käytös-
tä pois jääviä tai uutta käyttöä odottavia tiloja ohjataan ylläpitokustan-
nuksilla taiteilijoiden työtiloiksi. Mallia viimeistellään kaupunkiympäristö-
toimialalla ja sen on arvioitu olevan valmis vuoden 2023 helmikuun 
loppuun mennessä.

Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaat-
torimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyt-
töön. Vaikka koulua ei voitaisi tässä yhteydessä peruskorjata arvoisen-
sa kuntoon, on rakennuksen ylläpitäminen käytettynä kestävämpää se-
kä arvorakennuksen säilymisen että kaupungin talouden näkökulmasta 
kuin talon pitäminen tyhjillään. Samalla olisi syytä arvioida, voisiko ti-
loissa toimia myös joitain kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan palveluita sekä näitä tukevia järjestöjä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on hankkinut avoimen ja ryhmämuo-
toisen nuorisotyön Puistolan alueella ja toiminta järjestetään ensisijai-
sesti Puistolan peruskoulun tiloissa. Hankintasopimuksen voimassa 
oloaikaa on jäljellä 31.7.2024 saakka. Toiminta suunnitellaan ja toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä nuorisopalveluiden koillisen nuorisotyöyksi-
kön kanssa huomioiden voimassa olevan kaupunkistrategian linjaukset 
sekä nuorisopalvelukokonaisuuden painopistealueet. Lisäksi toimintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Puistolan peruskoulun kanssa

Lähialueella on kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta mer-
kittävää tilahanketta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuo-
siksi 2023–2032, jotka kummatkin kehittävät alueen palvelu- ja tilatar-
jontaa. Suuntimopuiston monitoimitalo, joka on suunniteltu toteuttavak-
si uudisrakennuksena vuosina 2026-27 sekä Puistolan peruskouluna 
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paremmin tunnettu monitoimitalo osoitteessa Koudantie 2, jossa suun-
nitelmissa on toteuttaa vuosina 2026-28 tilat korvaavana uudisraken-
nuksena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää edelleen tärkeänä kaupungin-
museon johtokunnan vuoden 2016 näkemystä, että Puistolan vanhan 
kansakoulun uuden käytön ratkaisun jälkeen on luonteva vaihe päivit-
tää myös asemakaavan suojelutavoitteet ja -määräykset.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Korvataan lausunnon kappale kaksi (2) seuraavalla 
tekstillä:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä koulurakennuksen 
säilyttämistä käyttökuntoisena. Koulu on kaupunginmuseon inventoin-
neissa luokiteltu arvorakennukseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa kehittänyt ns. operaattorimallia, jossa kaupungin käytös-
tä pois jääviä tai uutta käyttöä odottavia tiloja ohjataan ylläpitokustan-
nuksilla taiteilijoiden työtiloiksi. Mallia viimeistellään kaupunkiympäristö-
toimialalla ja sen on arvioitu olevan valmis vuoden 2023 helmikuun 
loppuun mennessä.

Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaat-
torimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyt-
töön. Vaikka koulua ei voitaisi tässä yhteydessä peruskorjata arvoisen-
sa kuntoon, on rakennuksen ylläpitäminen käytettynä kestävämpää se-
kä arvorakennuksen säilymisen että kaupungin talouden näkökulmasta 
kuin talon pitäminen tyhjillään. Samalla olisi syytä arvioida, voisiko ti-
loissa toimia myös joitain kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan palveluita sekä näitä tukevia järjestöjä."

Kannattaja: Nina Suomalainen

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
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Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan  kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, 
koulutu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kulttuuri- ja kan-
salaistoimijat voivat vuokrata tyhjänä olevia tiloja. Kaupunkiympäristön 
toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ovat yhdessä kehittäneet 
toimintamallia, jossa tyhjänä olevia, joko purkua tai myyntiä odottavia 
rakennuksia voidaan paremmin vuokrata kulttuurikäyttöön. Toiminta-
mallin käyttöönoton on katsottu tarvitsevan kaupunkiympäristölauta-
kunnan päätöksentekoa, joka on valmistelussa kaupunkiympäristön 
toimialalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on hankkinut avoimen ja ryhmämuo-
toisen nuorisotyön Puistolan alueella ja toiminta järjestetään ensisijai-
sesti Puistolan peruskoulun tiloissa. Hankintasopimuksen voimassa 
oloaikaa on jäljellä 31.7.2024 saakka. Toiminta suunnitellaan ja toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä nuorisopalveluiden koillisen nuorisotyöyksi-
kön kanssa huomioiden voimassa olevan kaupunkistrategian linjaukset 
sekä nuorisopalvelukokonaisuuden painopistealueet. Lisäksi toimintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Puistolan peruskoulun kanssa

Lähialueella on kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kannalta mer-
kittävää tilahanketta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuo-
siksi 2023–2032, jotka kummatkin kehittävät alueen palvelu- ja tilatar-
jontaa. Suuntimopuiston monitoimitalo, joka on suunniteltu toteuttavak-
si uudisrakennuksena vuosina 2026-27 sekä Puistolan peruskouluna 
paremmin tunnettu monitoimitalo osoitteessa Koudantie 2, jossa suun-
nitelmissa on toteuttaa vuosina 2026-28 tilat korvaavana uudisraken-
nuksena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää edelleen tärkeänä kaupungin-
museon johtokunnan vuoden 2016 näkemystä, että Puistolan vanhan 
kansakoulun uuden käytön ratkaisun jälkeen on luonteva vaihe päivit-
tää myös asemakaavan suojelutavoitteet ja -määräykset.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 14.12.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Si-
nikka Vepsän ja 24 muun valtuutetun aloitteesta Puistolan vanhan kan-
sakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais- 
ja kulttuuritoimijoiden käyttöön.

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta 
sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

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
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan  kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, 
koulutu

Oheismateriaali

1 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto Puistolan vanhan kouluraken-
nuksen suojelemisesta asemakaavalla, 23.2.2016 § 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.11.2022 § 296

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.11.2022 § 184
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§ 195
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta koskien nuorten kulttuuri-
passin pilotointia

HEL 2022-006842 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana aloitteen esitys-
tä kokeilla nuorten kulttuuripassin pilotointia osana koronasta palautu-
misen määräahoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Lindgrenin huolen 
nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä koronapandemian aikana ja 
kannattaa Helsingin kulttuurielämän elpymisen tukemista monin eri 
keinoin.  Samalla lautakunta toteaa, että ehdotusta ei voida toteuttaa 
nykyisten käyttövarojen puitteissa, eikä ehdotetussa mittakaavassa ja 
asian valmisteluun liittyy edelleen avoimia kysymyksiä. 

Tehtyjen lisäselvitysten perusteella pilotti ehdotetaan toteutettavaksi 
kokeiluna pääasiallisesti seuraavalla tavalla:  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala varaa vuoden 2023 koronatoipumi-
seen suunnatuista määrärahoista enintään 50 000 euroa jaettavaksi 
arviolta 500 nuorelle, iältään 19- ja 20-vuotta. Alustavan kaavailun mu-
kaisesti yksittäinen tuki voisi olla 99 euroa ja se osoitettaisiin kulttuuri-
setelin muodossa. Kohdenuoret valittaisiin ja tavoitettaisiin kaupungin 
etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kautta, jolloin tuki kohdistuu eniten 
tukea tarvitseville nuorille.

Kulttuurisetelin alustan valintaan vaikuttaa mm. se, mikä palveluntar-
joaja valitaan Helsingin kaupungin työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntae-
dun toteuttamiseen.  Perusteet, joilla kulttuurisetelin saajat valitaan, on 
esitettävä selkeästi, jotta ei rikota yhdenvertaisuussäännöksiä. Näiden 
perusteiden selvittäminen on edelleen käynnissä.   

Helsingin nuorten kulttuurisetelin käyttöä pyritään, mikäli se on tekni-
sesti mahdollista, suuntaamaan läsnätilaisuuksina toteutettaviin kulttuu-
ritapahtumiin ja -tilaisuuksiin, jolloin ne kannustavat nuoria lähtemään 
liikkeelle ja tutustumaan Helsinkiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Samalla on kuitenkin realistista varautua myös siihen mahdollisuuteen, 
että setelin käyttöä ei voi rajata yksinomaan kulttuuritapahtumiin, vaan 
sitä laajennettaisiin esimerkiksi muihin vapaa-ajan palveluihin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2022 11 (30)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
29.11.2022

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

Tämän lisäksi on otettava huomioon kulttuurisetelin vaikutus nuorten 
saamiin mahdollisiin tukiin ja verotukseen: Toimeentulotuessa on suo-
jaosa 150 euroa, jonka saa kuukaudessa ansaita ilman, että se vaikut-
taa toimeentulotuen määrään. Täten esimerkiksi 200 euron seteli vai-
kuttaisi 50 euron verran tilanteessa, jossa nuori on toimeentulotuen pii-
rissä ja hänellä ei ole samaan aikaan muita tuloja. Jos kyse on yleises-
tä lahjasta, eikä ansiotyöstä saatavasta palkkiosta, on toimeentulotues-
sa yksin asuvalle katsottavan vähäisen avustuksen raja 50 euroa kuu-
kaudessa. Tämä siis tilanteessa, jossa nuori saisi kaupungilta ilman 
vastapalvelusta rahan arvoisen lahjan. Yli 100 euron arvoinen kulttuuri-
seteli olisi lisäksi veronalaista tuloa.

Vuonna 2021 Helsingissä asui 19-vuotiaita 12 263 ja 20-vuotiaita 13 
266. Nuorten aikuisten määrä Helsingissä on suuri, koska osa ammat-
tikorkeakoulujen ja yliopistojen yms. oppilaitosten opiskelijoista muuttaa 
virallisesti Helsinkiin.  Pakollisen oppivelvollisuuden päätyttyä nuorten 
tavoittaminen on vaikeaa. Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön kautta voi-
daan kuitenkin tavoittaa juuri niitä nuoria, joiden uskotaan hyötyvän 
kulttuuripalvelujen äärelle pääsemisestä eniten ja joilla saattaa olla ta-
loudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia esteitä hakeutua itse kulttuurin pa-
riin.  

Pilotin aikana kerätään käyttäjiltä ja kulttuuripalveluiden tuottajilta ko-
kemuksia mallin käyttämisestä, tuloksista, hyödyistä ja kehittämiskoh-
teista sekä arvioidaan mahdollisen pysyvän toiminnan vaatimia resurs-
seja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Korvataan lausuntoehdotus seuraavalla (kappaleet 1-
10):

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esi-
tystä siitä, että kaupunki pilotoisi Nuorten kulttuuripassia osana koro-
napalautumista. Lautakunta toteaa, että ehdotusta ei voida toteuttaa 
nykyisten käyttövarojen puitteissa, eikä ehdotetussa mittakaavassa ja 
asian valmisteluun liittyy edelleen avoimia kysymyksiä.

Lautakunnan tekemien lisäselvitysten perusteella mallin onnistunut pi-
lotointi kevyesti kulttuurisetelillä ilman huolellista valmistelua ei myös-
kään ole kannatettavaa. Pilotoinnin kokonaiskustannukset nousisivat 
arvioiden mukaan n. 65 000 euroon. Kulttuurisetelin käyttöä ei myös-
kään voitaisi rajata yksinomaan vain kulttuuripalveluihin, joita aloite it-
sessään koski.
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Jotta toimenpiteet kohdistuisivat toivotusti ja toteuttaisivat kaupungin 
tehtävää kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistäjänä, vertailu erilaisista 
sekä tehokkaimmista keinosta kulttuurielämän koronapalautumiseen 
sekä nuorten tukemiseen olisi vaikuttavuuden näkökulmasta tehtävä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa kuitenkin valtuutettu Lindgrenin 
huolen nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä koronapandemian aika-
na ja kannattaa Helsingin kulttuurielämän elpymisen ja nuorten hyvin-
voinnin tukemista.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 18.05.2022 Lindgren Minna Nuorten kulttuuripassi Hel-
sinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta  
lausuntoa kaupunginhallitukselle Minna Lindgrenin ja 26 muun valtuu-
tetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki pilotoi 
Nuorten kulttuuripassia osana koronatoipumista. Valtuustoaloite koko-
naisuudessaan on liitteenä. 

Asiasta ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johtokunnilta.

Asetettuun määräaikaan 31.10.2022 on saatu jatkoaikaa lisäselvitysten 
tekemistä varten. 

Lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2022 § 171 asia 6, jol-
loin asia jäi pöydälle. Esittelijä poisti asian esityslistalta lautakunnan 
kokouksessa 25.10.2022, § 179. Lausunto on valmisteltu sen jälkeen 
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uudelleen. Uudelleen valmisteltu lausunto jäi pöydälle lautakunnan ko-
kouksessa 15.11.2022, § 191.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi
Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 18.05.2022 Lindgren Minna Nuorten kulttuuripassi Hel-
sinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.11.2022 § 191

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 179

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 171
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§ 196
Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön 
päätökseen 5.10.2022, § 12

HEL 2022-010945 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
koskien kulttuurin edistämisen päällikön päätöstä 5.10.2022, § 12: Pro-
jektiavustukset vuodelle 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 7. jako.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Jenni Peisa, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.10.2022
2 Oikaisuvaatimus 21.10.2022

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii 18.10.2022 toimittamassaan ja 
21.10.2022 täydentämässään oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuurin edistämisen päällikön päätös-
tä 5.10.2022, § 12 olla myöntämättä haettua 3 360 euron avustusta 
Practicing Institutional Critique and the Institutional Theory of Art in Fin-
land: The Transparent Elephant in the Room -hankkeelle.
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Päätöksessä hakijan kohdalla eritelty perustelu hylkäykselle on ollut, 
että hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse avustettavaksi.

Hakija vetoaa siihen, että päätöksessä hylkäykselle esitetyssä perus-
teessa ei viitata arviointiperusteisiin eikä avata hakemusten välisessä 
vertailussa käytettyjä perusteita tai sitä, miksi hakemus ei vertailun 
pohjalta valikoitunut avustettavaksi.

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

Valmistelijan vastine

Oikaisuvaatimuksen tekijä haki avustusta kolmelle kuuden tunnin työ-
paja-performanssille osana taiteellista tutkimusprojektia. Englanninkie-
lisissä työpajoissa osallistujille olisi opetettu taidemaailmaan kohdistu-
vaa institutionaalisen kritiikin teoriaa ja metodeja analysoiden Helsingin 
kaupungin avustuksia kulttuurille.

Projektiavustuksia koskevat arviointiperusteet ovat: taiteelliset lähtö-
kohdat ja sisällöt, toiminnalliset lähtökohdat ja toteutus sekä monimuo-
toisuus, saavutettavuus ja osallisuus. Päätöksen perusteluissa viitataan 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätök-
seen asiasta. Arviointiperusteet on esitelty hakijoille hakuohjeistuksen 
yhteydessä.

Päätöksen perusteluissa kerrotaan myös, että jokainen hakemus on 
arvioitu suhteessa asetettuihin arviointiperusteisiin, hakemuksia on ver-
tailtu keskenään ja kokonaisarvioinnissa on huomioitu mm. käytettävis-
sä olevat määrärahat. Lisäksi avustustoiminnassa kerrotaan noudatet-
tavan kaupunginhallituksen päättämiä Helsingin kaupungin avustusten 
yleisohjeita. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus on siis arvioitu päätöksen perus-
teluissa kuvatun prosessin mukaisesti perustuen päätettyihin ja julkais-
tuihin arviointiperusteisiin. Hakemusten välisessä vertailussa ja koko-
naisarviossa hakemus ei ole valikoitunut avustettavaksi.

Projektiavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan yleisölle 
avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Kaupungin avustusten yleisoh-
jeiden mukaan tulee myös kiinnittää huomiota helsinkiläisten määrään, 
joihin toiminta kohdistuisi.

Hankkeessa kyseisen toiminnan määrä jää verrattain vähäiseksi ja teo-
reettisuus, kesto sekä toteutuskieli rajaavat potentiaalista osallistuja-
joukkoa. Taiteellinen tutkimus ja pedagogiset hankkeet eivät myöskään 
ole kyseisten avustusten painopisteitä.
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Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteel-
la.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jaka-
misen periaatteet ja valvoo niiden käyttöä.

Hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää jaoston käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jaka-
misesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on hy-
väksynyt tarkemmat avustuslajit ja arviointiperusteet 17.5.2022, § 16.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 
17.3.2020, § 8 päätöksen mukaisesti kulttuuripalvelukokonaisuuden 
kulttuurin edistäminen -palvelun kulttuurin edistämisen päälliköllä on 
päätösvalta sellaisista hakemuksista, joiden hakemussumma on kor-
keintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 
euroa. 

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Jenni Peisa, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 18.10.2022
2 Oikaisuvaatimus 21.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kulttuurin edistäminen 
-palvelu Kulttuurin edistämisen päällikkö 05.10.2022 § 12
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§ 197
E-kirjaston tunnistautumisratkaisun ja siihen liittyvien palvelujen 
hankinta

HEL 2022-012476 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A 

Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan koordinoiman 
yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen -hankkeeseen tar-
vittavan e-kirjaston tunnistautumisratkaisun hankinnan keskeiset peri-
aatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan teke-
mään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä 
muutoksia sekä

B 

Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan kirjastopalvelujen johtajan 

– tekemään hankinnasta päätöksen

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set.

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

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri(a)hel.fi
Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
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9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
10 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
11 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
12 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo neljältä vuodelta laskettuna 
on noin 820 000 euroa. 

Helsingin kaupunginkirjasto koordinoi yleisten kirjastojen yhteisen e-
kirjaston kehittämistä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä han-
kerahoituksella (1.9.2021—31.12.2023). Hankevaiheessa Helsingin 
kaupunki vastaa projektista, joka työstää yhteistä e-kirjastoa valtakun-
nalliseen käyttöön. Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämi-
seksi tarvitaan nyt hankittava kirjautumisratkaisu. Tämä kuntien yhtei-
sen e-kirjaston kirjastotunnus liitetään osaksi kuntien yhteisen e-
kirjaston teknologiaratkaisua, joka koostuu käyttäjille näkyvästä esity-
salustasta sekä aineistoa esitysalustalle tuovista sisältöalustoista. 

Sopimuksen sitovuudesta

Hankevaiheen jälkeen e-kirjaston tunnistautumisratkaisu ja siihen liitty-
vä palvelusopimus siirretään e-kirjasto-organisaatiolle. Tätä organisaa-
tiomallia työstetään hankkeessa ja siihen liittyvät sopimukset kuntien 
kanssa on määrä solmia vuoden 2023 aikana. Nyt tehtävät sitoumukset 
siirtyvät hankevaiheen jälkeen, arviolta vuoden 2024 alusta, uuden or-
ganisaation vastuulle. Hankintaa koskevaan sopimukseen sisällytetään 
myös irtisanomismahdollisuus siltä varalta, mikäli opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hankerahoituksen päättyessä e-kirjaston toiminta ei jatkuisi 
uudessa organisaatiossa. 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on e-kirjaston tunnistautumisratkaisun kehitystyö 
ja käynnistämiseen liittyvät palvelut. Hankinta tehdään kokonaisratkai-
susta immateriaalioikeuksineen. Lisäksi hankitaan ratkaisun vaatimat 
ylläpito-, käyttö- ja asiantuntijapalvelut.
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Tarjouskilpailu

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

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

Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi palveluntuottaja. 

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mu-
kaisesti. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä olevat luonnokset 1–9 
(Sopimus sovelluksen toimittamisesta kokonaispalveluna, Liite 1 Han-
kinnan kohteen kuvaus, Liite 2 Vaatimusluettelo, Liite 3 Ylläpitoliite, Lii-
te 4 Tietosuoja- ja salassapitoliite, Liite 5 Henkilötietojen käsittelytoi-
mien kuvaus, Liite 6 Palvelutasot, Liite 7 Testisuunnitelma, Liite 8 Tek-
ninen ympäristö, Liite 9 Hintaliite).  

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta 
ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen 
internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö-
asiakirjoja ei julkaista internetissä. / Liitteiden salaus JulkL 24 § 17

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri(a)hel.fi
Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
10 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
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11 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
12 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 198
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden 
puitesopimus

HEL 2022-006715 T 02 08 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien 
kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden han-
kinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttä-
mättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan 

– tekemään hankinnasta päätöksen

– päättämään optiokausien käyttöönotosta

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimuk-
set.

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

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

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden han-
kintojen arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle 12 kuukautta 
mukaan lukien mahdolliset kolme (3) 12 kuukauden optiokautta on 
enintään 4 000 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon 
liittyvät sähköasennustyöt puitesopimusaikana 2023–2027.

Tarjouskilpailu

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

Hankinta toteutetaan puitesopimuksella. Tarjouskilpailun perusteella 
valitaan kolme (3) – neljä (4) puitesopimusurakoitsijaa, joilta tilataan 
sähköasennuksia etusijajärjestyksen perusteella. Halvin hinta on etusi-
jalla ja laatu on määritelty vähimmäisvaatimuksissa. 

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä ovat luonnokset 1–5 (Liite 
1 Hankinnan kohteen kuvaus, Liite 2 Referenssivaatimukset, Liite 3 
Tarjouspyyntö, Liite 4 Poissulkeminen ja soveltuvuus ESPD, Liite 5 
Puitesopimus – luonnos sähkötyöt). 

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

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

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

vesa.pirha(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2022 24 (30)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
29.11.2022

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 192, 193, 194, 195, 197 (A) ja 198 (A) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 196 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 197 (B) ja 198 (B) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nina Suomalainen Mahad Ahmed

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.12.2022.


