
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2022 1 (2)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
13.12.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

§ 202
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Pekka Saurin valtuustoaloitteesta, jossa esitetään puhelinten la-
tauspisteiden sijoittamista julkisiin tiloihin, joihin on maksuton pää-
sy

HEL 2022-010667 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että nuorilla ja muilla 
tarvitsevilla olisi käytettävissä puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä 
paikoissa, joihin on maksuton pääsy.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla puhelinten ja älylaitteiden latauspis-
teistä on useissa toimipisteissä kuten kirjastoissa, nuorisotiloissa ja lii-
kuntatilojen yhteydessä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla havaittiin aloitteeseen vastaamisen 
yhteydessä, että kaikista jo olemassa olevista latauspisteistä ei ollut 
tiedot ajan tasalla asiakasviestinnän kannalta palvelukuvauksissa ja 
tiedot tullaan päivittämään. Lisäksi toimiala tulee asentamaan kymme-
nen uutta latauspistettä mahdollisimman pian toimipisteistä esitettyjen 
tarpeiden perusteella.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 07.09.2022 Sauri Pekka Puhelinten ja älylaitteiden la-
tauspisteitä nuorille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 16.1.2023 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Pek-
ka Saurin ja 33 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään puhelinten 
latauspisteiden sijoittamista julkisiin tiloihin, joihin on maksuton pääsy.

Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausunto myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 07.09.2022 Sauri Pekka Puhelinten ja älylaitteiden la-
tauspisteitä nuorille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


