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§ 91
Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksien 
viranhaltijoille vuokralle antamiseen ja muuhun käyttöön luovutta-
miseen

HEL 2017-007075 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhal-
tijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 
perusteella seuraavasti:

Hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokral-
le antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enin-
tään kuuden (6) vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuh-
de on sovittu päättyväksi enintään kuuden (6) kuukauden kuluttua irti-
sanomisesta.

Päätöksen tekevä viranhaltija on palvelukokonaisuuden johtaja, joka 
saa päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien 
maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta tai muusta 
käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään kuuden (6) vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enin-
tään kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta seuraavin perus-
tein:

 Vuokran määrittely pohjautuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämään hinnastoon tai vuokra määräytyy tarjouskil-
pailun perusteella. 

Päätöksen tekevä viranhaltija on palvelun päällikkö, joka saa päättää 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta tai muusta käyttöön luovutta-
misesta kerrallaan enintään neljän (4) vuoden ajaksi seuraavin perus-
tein:

 Vuokran määrittely pohjautuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämään hinnastoon tai vuokra määräytyy tarjouskil-
pailun perusteella. 
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 koh-
dan mukaan:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy ne perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteissa maa-aluei-
den, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin tois-
taiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta.

Esityksellä yhtenäistetään toimialan palvelukokonaisuuksien viranhalti-
joiden toimivalta vuokralle antamisen ja muun käyttöön luovuttamisen 
osalta. Viranhaltijoiden toimivaltuusrajat pohjautuvat lautakunnan pää-
tökseen 20.6.2017, § 5 toimivallan siirtämisestä liikuntapalvelukokonai-
suuden osalta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 5


