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37 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimintasäännön päivittäminen 
20.6.2019 lukien

HEL 2016-014106 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toi-
mintasäännön liitteen mukaisesti 20.6.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

Toimialajohtaja hyväksyy nyt päivitettävät kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan organisaatiota ja toimivaltuuksia koskevat toimintasäännön 
määräykset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulee kolme muu-
tosta, kirjastopalveluihin, aukioloihin sekä museoiden kokoelmien säi-
lyttämiseen liittyvät seuraavat muutokset:

1) Kirjastopalveluissa vähennetään aluekirjastopalvelujen yksiköitä 
yhdellä (24->23). Jatkossa Oulunkylän kirjaston yksikkö on yhdis-
tetty Oulunkylän ja Käpylän kirjaston yksikkö.

  
2) Kohta 11.3 Aukioloajoista päättäminen on uusi. Toimialajohtajalla 

hallintosäännössä olevaa toimivaltaa siirretään alaspäin palvelun 
päälliköille

  
3) Muutoslisäys kohtaan 3.2 Kulttuuripalvelukokonaisuus, seuraavas-

ti: 
 
Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kult-
tuurihistoriallisesta kokoelmasta, kulttuuriympäristön vaalimises-
ta. Kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona. Museolain vaati-
muksen mukaisesti Helsingin kaupunki vastaa siitä, että museoi-
den kokoelmat säilyvät museokokoelmina museotoimintaa tehtä-
vänään järjestävän oikeuskelpoisen, yksityisen tai julkisen toimi-
jan hallinnassa silloinkin, jos Helsingin kaupunki luopuu museoi-
den ylläpidosta. 
 
Kaupungin taidemuseo (HAM) huolehtii kaupungin taidemuseo-
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palveluista ja taidekokoelmasta. Taidemuseo toimii aluetaidemu-
seona. Museolain vaatimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki vas-
taa siitä, että museoiden kokoelmat säilyvät museokokoelmina 
museotoimintaa tehtävänään järjestävän oikeuskelpoisen, yksityi-
sen tai julkisen toimijan hallinnassa silloinkin, jos Helsingin kau-
punki luopuu museoiden ylläpidosta.

Uusi museolaki ja siitä vedetyt valtionosuussäädökset edellyttävät, että 
valtionosuutta hakevan museon ylläpitäjä on tehnyt selkeän kirjauksen 
siitä, mitä kokoelmille tapahtuu tilanteessa, jossa ylläpitäjä luopuu mu-
seotoiminnasta. Päätös sääntöjen muuttamisesta Museovirastolle/ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle 30.6. mennessä. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutokset.

Päivitettävä toimintasääntö on käsitelty toimialan henkilöstötoimikun-
nassa 11.6.2019.
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