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23 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle testamen-
tattu omaisuus

HEL 2017-009076 T 02 07 02

Päätös

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan puolesta luo-
pua oikeudesta ********** ja ********** kaupungille testamenttaamaan 
omaisuuteen.

Päätöksen perustelut

********** ja ********** ovat 19.4.1994 tehneet testamentin, jota he ovat 
täydentäneet lisäyksillä ja muutoksilla 26.10.1996, 17.5.1997 sekä 
5.10.2001 ********** puolisonsa kuoleman tekemällä testamentilla. Tes-
tamentissa Helsingin kaupungin taidemuseo ja Helsingin kaupunginmu-
seo on nimetty erityisjälkisäädöksen saajiksi.

Helsingin kaupunginmuseolle osoitetut esineet eivät sovellu museon 
kokoelmiin, mistä syystä niiden vastaanottamista ei katsota tarkoituk-
senmukaiseksi. Helsingin kaupungin taidemuseolle osoitettujen taide-
esineiden osalta on katsottu, että niihin liitetyn esilläpitoa koskevan tar-
koitemääräyksen täyttäminen ei ole mahdollista. Näin ollen myös Hel-
singin kaupungin taidemuseo ei voi ottaa testamentattua omaisuutta 
vastaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaisesti toimia-
lajohtajan yleiseen toimivaltaan kuuluu päättäminen kaupungille lahjoi-
tetun tai testamentatun ja toimialalle osoitetun omaisuuden vastaanot-
tamisesta, kun omaisuuden arvo on enintään 100 000 euroa. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön 8 luvun 8.1 kohdan mukaan 
toimivalta asiassa kuuluu 20 000 euroon saakka kunkin palvelukoko-
naisuuden johtajalle. Kaija Ilona Schwartzin ja Aarre Olli Schwartzin 
kaupungille testamentissaan osoittamien kokoelmien arvon on arvioitu 
olevan yli 20 000 euroa ja vähemmän kuin 100 000 euroa, mistä syystä 
päätös omaisuuden vastaanottamisesta kuuluu toimialajohtajan toimi-
valtaan. 

Lisätiedot
Hertta Keisala, lakimies, puhelin: 310 29601

hertta.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote
Lautakunta
Asianosainen

.


