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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.01.2018 § 4

HEL 2018-000021 T 02 02 01

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto antoi asiasta lausun-
tonaan että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitel-
man liitteen mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Liikuntajaosto toteaa, että matalan kynnyksen liikuntamuotojen, ennen 
kaikkea nuorten FunAction-toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja yh-
teistyöverkoston rakentaminen on vaikeaa määräaikaisella rahoituksel-
la ja katsoo, että näille tulisi jatkossa turvata pysyvä rahoitus.

Liikuntajaosto pitää tärkeänä määrärahojen suhteuttamista väestönkas-
vuun, sillä lisäämällä väestön liikunta-aktiivisuutta voidaan keventää tu-
levaisuuden hyvinvointipalvelujen tarvetta ja säästää siten julkisia varo-
ja. Liikkumisen edistäminen on myös osa terveyden edistämisen koko-
naisuutta.

Tulevien vuosien vuokrahinnastoja ja talousarvioita valmisteltaessa tu-
lee selvittää, miten kaupungin eri liikuntatilojen vuokrat voitaisiin yhden-
mukaistaa niin, että vastaavien tilojen vuokrat olisivat samat riippumat-
ta tilaa hallinnoivasta virastosta. Selvityksen yhteydessä tulisi tehdä ar-
vio yhdenmukaistamisen vaikutuksista sekä käyttäjien että kaupungin 
näkökulmasta.

Lisäksi kaupungin tulisi pyrkiä kiinnittämään erityistä huomiota erityis-
ryhmien kuten eläkeläisten, toimintarajoitteisten ja maahanmuuttajien 
liikkumista edistäviin toimiin.

Lisäksi liikuntajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti tässä kokouksessa.

Käsittely

09.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Joonas Lyytinen: Esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Liikunta-
jaosto toteaa, että matalan kynnyksen liikuntamuotojen, ennen kaikkea 
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nuorten FunAction-toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja yhteistyö-
verkoston rakentaminen on vaikeaa määräaikaisella rahoituksella ja 
katsoo, että näille tulisi jatkossa turvata pysyvä rahoitus.

Kannattaja: Marika Sorja

Liikuntajaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Heidi Ruhala: Esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Liikuntajaosto 
pitää tärkeänä määrärahojen suhteuttamista väestönkasvuun, sillä li-
säämällä väestön liikunta-aktiivisuutta voidaan keventää tulevaisuuden 
hyvinvointipalvelujen tarvetta ja säästää siten julkisia varoja. Liikkumi-
sen edistäminen on myös osa terveyden edistämisen kokonaisuutta.

Kannattaja: Zahra Abdulla

Liikuntajaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus: 
Leila Tuutikki Vasama: Esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: En-
nen tulevien vuosien vuokrahinnastoja ja talousarvioita valmisteltaessa 
tulee selvittää, miten kaupungin eri liikuntatilojen vuokrat voitaisiin yh-
denmukaistaa niin, että vastaavien tilojen vuokrat olisivat samat riippu-
matta tilaa hallinnoivasta virastosta. Selvityksen yhteydessä tulisi tehdä 
arvio yhdenmukaistamisen vaikutuksista sekä käyttäjien että kaupungin 
näkökulmasta. 

Kannattaja: Joonas Lyytinen

Liikuntajaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Zahra Abdulla: Esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Lisäksi kau-
pungin tulisi pyrkiä kiinnittämään erityistä huomiota erityisryhmien ku-
ten eläkeläisten, toimintarajoitteisten ja maahanmuuttajien liikkumista 
edistäviin toimiin. 

Kannattaja: Jukka Järvinen

Liikuntajaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 09.01.2018 § 3

HEL 2018-000021 T 02 02 01

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto antoi asiasta lausun-
tonaan että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitel-
man liitteen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä:

Kulttuurijaosto ehdottaa, että muutetaan liitteen osion "Tapahtumakau-
punki ja tilat" kohdan "Toimitaan alustana ja yhteistyökumppanina ta-
pahtumille" alakohta: "Kehitetään Varaamo-tilavarauspalvelua ja ava-
taan lisää toimialan tiloja kuntalaisten käyttöön."

muotoon:

"Kehitetään Varaamo-tilavarauspalvelua ja avataan lisää toimialojen ti-
loja kuntalaisten käyttöön. Tyhjillään olevien kaupallisten tilojen haltijoi-
ta kutsutaan liittämään tilojaan Varaamoon epäkaupalliseen tapahtu-
ma- ja kulttuurikäyttöön."

Lisäksi kulttuurijaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti tässä kokouksessa.

Käsittely

09.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petrus Pennanen: Kulttuurijaosto ehdottaa, että muutetaan liitteen 
osion "Tapahtumakaupunki ja tilat" kohdan "Toimitaan alustana ja yh-
teistyökumppanina tapahtumille" alakohta:

"Kehitetään Varaamo-tilavarauspalvelua ja avataan lisää toimialan tiloja 
kuntalaisten käyttöön."

muotoon

"Kehitetään Varaamo-tilavarauspalvelua ja avataan lisää toimialojen ti-
loja kuntalaisten käyttöön. Tyhjillään olevien kaupallisten tilojen haltijoi-
ta kutsutaan liittämään tilojaan Varaamoon epäkaupalliseen tapahtu-
ma- ja kulttuurikäyttöön." 

Kannattaja: Otso Kantokorpi

Kulttuurijaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2018 4 (5)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/3
16.1.2018

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052

irene.mahlanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 09.01.2018 § 3

HEL 2018-000021 T 02 02 01

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antoi asiasta lausun-
tonaan että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitel-
man liitteen mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Nuorisojaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuuri ja vapaa-ajan 
toimialan vuoden 2018 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Nuorisojaosto näkee lisäpanostukset lasten ja nuorten liikunta- ja har-
rasmahdollisuuksien parantamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyk-
si lisämäärärahoin erinomaisina. Jaosto toivoo etteivät panostukset jää 
kertaluonteiseksi, koska edellä mainitut toiminnot vaativat kaupungilta 
pitkäjänteistä työtä.

Jaosto toivoo, että lautakunta varautuu toiminnassaan Helsingissä lähi-
tulevaisuudessa tapahtuvaan lasten ja nuorten määrän kasvuun. Esi-
merkiksi lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet kaupungin ti-
loissa, kuten kouluissa, tulee olla mahdollisimman tehokasta kaikkina 
aikoina. Yhteistyötä kaupungin toimialojen ja toimintaa järjestävien jär-
jestöjen välillä tulee parantaa entisestään. Tämän lisäksi ennaltaehkäi-
sevään nuorisotyöhön ja nuorten ongelmien juurisyiden tunnistamiseen 
ja varhaisessa vaiheessa hoitamiseen tulee panostaa vastaisuudessa 
entistä enemmän.

Jaosto toivoo, että lautakunnassa seurataan tarkasti toimialarakenteen 
muutoksen vaikutuksia työtekijöiden työkuormaan ja arvioidaan toimin-
tojen keskittämisestä saatavien hyötyjen toteutumista.

Toivotamme lautakunnalle erinomaista kokousta tiistaina 16.1.2018!

Lisäksi nuorisojaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti tässä kokouksessa.

Käsittely

09.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Niilo Toivonen: 

Nuorisojaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuuri ja vapaa-ajan 
toimialan vuoden 2018 budjetista ja toimintasuunnitelmasta. 

Nuorisojaosto näkee lisäpanostukset lasten ja nuorten liikunta- ja har-
rasmahdollisuuksien parantamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyk-
si lisämäärärahoin erinomaisina. Jaosto toivoo etteivät panostukset jää 
kertaluonteiseksi, koska edellä mainitut toiminnot vaativat kaupungilta 
pitkäjänteistä työtä. 

Jaosto toivoo, että lautakunta varautuu toiminnassaan Helsingissä lähi-
tulevaisuudessa tapahtuvaan lasten ja nuorten määrän kasvuun. Esi-
merkiksi lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuudet kaupungin ti-
loissa, kuten kouluissa, tulee olla mahdollisimman tehokasta kaikkina 
aikoina. Yhteistyötä kaupungin toimialojen ja toimintaa järjestävien jär-
jestöjen välillä tulee parantaa entisestään. Tämän lisäksi ennaltaehkäi-
sevään nuorisotyöhön ja nuorten ongelmien juurisyiden tunnistamiseen 
ja varhaisessa vaiheessa hoitamiseen tulee panostaa vastaisuudessa 
entistä enemmän.

Jaosto toivoo, että lautakunnassa seurataan tarkasti toimialarakenteen 
muutoksen vaikutuksia työtekijöiden työkuormaan ja arvioidaan toimin-
tojen keskittämisestä saatavien hyötyjen toteutumista.  

Toivotamme lautakunnalle erinomaista kokousta tiistaina 16.1.2018!

Kannattaja: Dennis Hamro-Drotz

Nuorisojaosto hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi


