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§ 204
Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin 
vuodelle 2022

HEL 2021-009353 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa hintojen asettamista 
koskevaa kohtaa hinnoitteluperiaatteissa liitteen mukaisesti. Muilta osin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 7.9.2021, § 128 mukai-
set valtuutukset pysyvät voimassa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 37536

mervi.karppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuvan Hinnoitteluperiaatteet 2022 14122021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 7.9.2021, § 128 hyväksynyt kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2022. 
Tässä päätöksessä päivitetään hinnoitteluperiaatteiden hintojen aset-
tamista käsittelevän kappaleen kohta: ”Toimialajohtajan on hinnoista ja 
hinnoitteluväleistä päättäessään tehtävä hintoihin peruspalvelujen hin-
taindeksin mukaiset hinnantarkistukset huomioiden kuitenkin mahdolli-
set, esim. myös arvonlisäveron aiheuttamat hinnanpyöritystarpeet.”
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Hintojen asettamista koskevan kappaleen kohta muutetaan muotoon: 
”Toimialajohtajalla on hinnoista ja hinnoitteluväleistä päättäessään oi-
keus tehdä hintoihin peruspalvelujen hintaindeksin mukaiset hinnantar-
kistukset tai muun suuruinen hinnantarkistus. Hinnantarkistuksissa on 
kuitenkin huomioitava mahdolliset, esim. myös arvonlisäveron aiheut-
tamat hinnanpyöristystarpeet.” 

Muutos on tarpeen sen vuoksi, että toimialajohtajalle jää mahdollisuus 
jättää indeksitarkastus tekemättä siksi, että tavoitteena on saada 
asiakkaat takaisin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelujen piiriin. 
Indeksikorotus huomioidaan jatkossa tehtävissä hintojen korotuksissa.

Muilta osin hinnoitteluperiaatteet ja valtuutukset pysyvät ennallaan lau-
takunnan päätöksen 7.9.2021, § 128 mukaisesti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 37536
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Tiedoksi

Talouspalveluyksikkö

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 128


