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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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.09.2017.


