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Sarvilinna, Sami
Jolkkonen, Juha (etänä)
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kansliapäällikkö
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Jan Vapaavuori

pormestari
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Jan Vapaavuori
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§ 232
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Daniel
Sazonovin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja
Wille Rydmanin.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi Terhi Koulumiehen sijasta Daniel Sazonovin ja varatarkastajaksi Daniel Sazonovin sijasta Wille Rydmanin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Terhi
Koulumiehen ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen
ja Daniel Sazonovin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 233
V 22.4.2020, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten
hyväksyminen (12510)
HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa
8.4.2020.
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20.
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista
20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857,
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja
vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan
(Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita
20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja
vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Käsittely
Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan
ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kaupunginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle
25.3.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston
8.4.2020 kokouksessa.
Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous
pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kokouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esityslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään
22.4.2020 kokoukseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
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Sarvilinna, Sami
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197
jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 234
Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen
HEL 2020-004191 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa rahoitusjohtajalle valtuudet velallisen kirjallisesta hakemuksesta myöntää kaupungin myöntämille antolainoille
lyhennysvapaata ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen, jäljempänä mainituin rajauksin, edellyttäen että
lainoille jää riittävä vakuus:
Lyhennysvapaa ja vastaava laina-ajan pidennys voidaan tällä päätöksellä myöntää:
a)
b)
c)

enintään kuudeksi kuukaudeksi
huhti-syyskuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä koskien
lähtökohtaisesti vain sellaisille lainansaajille, joiden toimintaa
koronatilanne on olennaisesti ja todennettavasti vaikeuttanut

Päätös ei koske kaupungin laina-avustuksen saajia. Lainoille mahdollisesti kertyneet korot laskutetaan normaalisti siten, että korot voidaan
maksaa viimeistään 30.9. ilman viivästyskorkoseuraamuksia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Hallitus on 16.3.3020 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus antoi eduskunnalle asetukset, joilla otetaan käyttöön
valmiuslakiin sisältyviä pykäliä, joilla yhteiskunnan toimintoja rajoitetaan
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Eduskunta hyväksyi 18.3.2020
valmiuslain käyttöönottoasetuksen. Hallituksen linjaamat toimenpiteet
saatettiin voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.
Yhtenä hallituksen linjaamana toimenpiteenä koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi suljettiin mm.
valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat sekä kerhotilat. Lisäksi suositeltiin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toimivan samoin. Linjaukset olivat ensimmäisen päätöksen mukaan voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti, mutta hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5.2020
saakka.
Koronaviruksen vaikutus talouteen on merkittävä. Arvioiden mukaan
Suomen talous vajoaa taantumaan vuonna 2020. Pandemian vaikutuksia talouteen on vielä vaikea arvioida ja tämän vuoksi mm. Suomen
Pankin 18.3.2020 julkaisemassa väliennusteessa on esitetty kaksi laskelmaa koronapandemian mahdollisista vaikutuksista Suomen talouteen. Em. laskelmissa arviot Suomen BKT:n supistumisesta kuluvana
vuonna vaihtelevat 1,5 prosentista 4 prosenttiin. Tarkempia arvioita koronaviruksen vaikutuksista Suomen talouteen saadaan sitä mukaan,
kun arviot mm. talouden vallitsevan, käytännössä maailmanlaajuisen
poikkeustilan kestosta tarkentuvat. Suomen Pankki julkaisee osaltaan
seuraavan Suomea koskevan talousennusteensa kesäkuussa.
Rajoitustoimet aiheuttavat painetta yritysten kassavirralle, kun tuotannon rajoitteet ja kysynnän äkillinen heikkeneminen pienentävät yritysten tuloja samalla, kun niiden menot pysyvät ennallaan. Lisäksi yksityinen kulutus vähenee taloudellisen epävarmuuden, lomautusten ja
mahdollisten irtisanomisten aiheuttamien ansionmenetysten seurauksena. Yrityssektorin rahoitustarpeiden turvaaminen on tässä vaiheessa
tärkeää, sillä kannattavatkin yritykset voivat ajautua nopeasti maksukyvyttömiksi.
Useiden kaupungin lainavelallisten toiminta on poikkeustoimien johdosta keskeytynyt tai häiriintynyt pahoin. Mm. urheiluseurojen tulonmenetykset ovat tämän vuoksi suuria eikä toiminnan jatkumisen ajankohdasta ole tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varmuutta. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettyjen lainojen lyhennykset ovat pääosin kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa, ja on jo selvää, että toukoPostiosoite
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kuussa erääntyvien lainanlyhennyksien maksaminen on usealle lainavelalliselle käytännössä mahdotonta.
Kaupungin edun kannalta on tärkeää mahdollisuuksien mukaan varmistaa kaupungin lainoittaman toiminnan jatkuvuus. Lyhennysvapaata
huhti-syyskuussa erääntyvien lyhennyserien maksamisesta myöntämällä, sekä laina-aikaa myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavalla
määrällä enimmillään pidentämällä, sekä siirtämällä asiaa koskeva toimivalta rahoitusjohtajalle, voidaan ko. lyhennyksiin liittyviin tilapäisiin
maksuvaikeuksiin vastata tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Poikkeustilan pidempiaikaisista vaikutuksista ei tällä hetkellä voida tehdä
vielä tarkkoja arvioita, ja kaupunginhallitus tulee tarvittaessa myöhemmin tekemään täydentäviä päätöksiä asiassa.
Taloudelliset vaikutukset
Menettelyn johdosta esitettyä lyhennysvapaata ja laina-ajan pidennystä
voitaisiin tässä vaiheessa rahoitusjohtajan päätöksellä myöntää enintään kuuden kuukauden ajalle, koskien huhti-syyskuussa erääntyviä
lainanlyhennyksiä. Lyhennyseriä, joihin maksuaikajärjestelyjä tarvitaan,
voisi laskutusennusteen tietojen pohjalta tehdyn arvion perusteella olla
enimmillään n. 8 milj. euroa. Suurimmat laskutettavat lainaerät kohdistuvat kevätkuukausille; huhtikuussa erääntyy yhteensä n. 1,7 milj. euroa lainasaatavia ja toukokuussa n. 5,3 milj. euroa.
Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko
Kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen
myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8.luku, 1§, 11k. (talousasiat)].
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 235
Puotilan ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma
HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)
Puotilan leikkiniityn asemapiirros

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Puotilan Leikkiniittyyn tulevan koulukäyttöön tarkoitetun tilaelementtiratkaisun 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 5 700 brm² ja hankkeen
pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 096 340 euroa marraskuun 2019
kustannustasossa.
Esittelijän perustelut
Puotilan ala-asteen väliaikainen tilaratkaisu
Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennushankkeen toteutus on
vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa ajoitettu vuosille 2020−2022. Uudisrakennusta
valmistellaan elinkaarihankkeena ja sen hankesuunnitelma on tulossa
päätöksentekoon keväällä 2020. Hankkeen toteutuksen on tarkoitus
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käynnistyä purkutöillä huhtikuussa 2020. Korvaavan uudisrakennuksen
toteutuksen ajaksi Puotilan ala-aste tarvitsee väliaikaisen tilaratkaisun.
Väistötilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä
koostuva paviljonkiryhmä, joka käsittää Rintinpolun ja Klaavuntien koulukohteista siirrettävät olemassa olevat paviljongit sekä liikunta- ja ruokailutilat, jotka kilpailutetaan erikseen keväällä 2020.
Kaupunkiympäristön toimiala hankkii väistötilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa rakennuspaikan maanrakennustöistä ja pihan toteutuksesta. Tilojen toimittaja vastaa tilojen rakennusteknisestä kunnosta.
Hanke on tavoitteena suunnitella siten, että tilat ovat käytettävissä vaiheittain maaliskuusta 2020 elokuuhun 2022.
Hankkeen laajuus on 5 694 brm², 4 745 htm², noin 4 070 hym².
Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaiskustannus on arvonlisäverottomana yhteensä
9 096 340 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.
Kokonaiskustannus sisältää paviljonkien toimittajalle maksettavan
vuokran sekä investointikustannukset, joihin kuuluu mm. rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset
kaivutyöt, siirtotyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja muutostyövaraus.
Paviljonkitoimittajalle maksettava vuokra 60 kuukauden ajalta on arvonlisäverottomana 5 681 340 euroa. Tilaelementtien vuokrauksessa varaudutaan 60 kuukauden vuokra-aikaan, mutta vuokrasopimus on tarpeen mukaan irtisanottavissa jo aikaisemmin. Investointikustannukset
ovat yhteensä 3 415 000 euroa.
Tilaratkaisun vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista. Rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyöt rahoitetaan rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Hankkeen arvioitu tilakustannus on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan.
Arvioitu vuokravaikutus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin
101 496 euroa kuukaudessa (21,39 euroa/htm²), 1 217 950 euroa vuoPostiosoite
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dessa. Väliaikaisen tilaratkaisun vuokrakustannus on arviolta 170 630
euroa kuukaudessa (35,96 euroa/htm²), 2 047 560 euroa vuodessa. Purettavan Puotilan ala-asteen poistuva vuokra on 62 767 euroa kuukaudessa, 753 210 euroa vuodessa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.3.2020 § 68 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa toiminnallisia tavoitteita opetustilojen osalta. Ruokailu- ja liikuntatilojen
osalta hankesuunnitelmasta ei vielä selviä, miten ne on tarkoitus toteuttaa väistöaikana. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta
Kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 tekemän toimivaltarajoja koskevan päätöksen mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden kustannusarvio
on enintään viisi miljoonaa euroa. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden
kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kustannusarvioltaan näiden
väliin jäävistä hankesuunnitelmista päättää kaupunginhallitus yleistoimivaltansa nojalla.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma (Puotilan ala-aste)
Puotilan leikkiniityn asemapiirros

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 68
HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
23.1.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi
seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita opetustilojen osalta. Hankesuunnitelmasta ei kuitenkaan selviä, miten ruokailu ja liikunta väistön aikana toteutetaan. Lautakunta
pyytää kaupunkiympäristön toimialaa selvittämään näiden keskeisten
toimintojen toteuttamista kiireellisesti.
Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee työskennellä yhdessä
käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee varmistaa liikuntaan ja ruokailuun hyödynnettävien tilojen tarkoituksenmukainen toteutus. Lisäksi
ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, niillä tuetaan toimivaa työympäristöä
ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava, sillä
myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa
käyttäjälle lisäkustannuksia.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten
näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väistötilaratkaisun kokonaiskustannukset esitettäisiin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124
sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148
kimmo.mustonen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020
§ 10
HEL 2019-012081 T 02 08 03 00

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Puotilan Leikkiniittyyn,
osoitteeseen Rusthollarintie 1 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan
koulukäyttöön suunnitellun paviljonkiryhmän 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on
noin 5 700 brm² ja hankkeen pääomitettu vuokrasumman ja investointikustannukset sisältävä enimmäishinta on arvonlisäverottomana
9 096 340 euroa 11/2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja
koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925
ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 236
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta
HEL 2020-002435 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki pitää ehdotusta yleisesti ottaen onnistuneena. Se
selkiyttää esittävien taiteiden yhteiskunnallista roolia ja nostaa esille
taidekentän kehitystä. On olennaista, että uudistuksen tueksi kaavaillut
lisämäärärahat toteutetaan täysimääräisinä. Esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmä on keskeinen kulttuurin infrastruktuurin rakenne,
jonka toimivuus ja riittävä rahoitus on kansallisesti tärkeä tavoite. Helsingin kaupunki katsoo, että suurten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajien mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelutarjontaan tulee lainmuutoksessa turvata.
Helsingissä tuotetaan erityisen paljon valtakunnallisesti merkittävää
taidetta. Taiteellisesti korkeatasoinen valtionosuustoimijoiden kenttä
(vos-toimijat) ja rahoituslain ulkopuolisen esittävän taiteen yhteisökentän keskittyminen juuri pääkaupunkiin merkitsee esimerkillisen ja kehittyvän pohjan luomista koko maan esittävän taiteen toiminnalle. Sille on
leimallista sosiaalisen hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja kansainvälisen näkyvyyden edistäminen. Samalla Helsinki tukee taiteen laadun ja
innovaatioiden kehittämistä rahoittamalla osaltaan erikoistuneita esittävän taiteen yhteisöjä kokeilevassa, uudistavassa ja osallistavassa tavassa tuottaa taidetta.
Monimuotoinen toiminta eri muodoissaan tukee myös vähemmistöjen
asemaa yhteiskunnassa. Valtionosuusuudistuksen tuleekin vahvistaa
Helsingissä toimivien yhteisöjen rahoituspohjaa myös siksi, että yhteiskunnan monimuotoistumiskehitys on Helsingissä merkittävästi vahvempaa kuin muualla maassa.
Esitelty uudistus kohdistuu pääosin nykyisiin valtionosuuden piirissä
toimiviin esittävän taiteen laitoksiin, organisaatioihin ja ryhmiin. Sen
vaikutukset rahoituslain ulkopuoliseen esittävän taiteen kenttään ovat
uudistuksessa kertaluontoiset, sillä uudistuksen maltillisuus luo kuvan
suhteellisen vaatimattomista vaikutuksista taiteen monimuotoisuuden
lisäämiseen valtionosuusjärjestelmän piirissä.
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Tulevaisuudessa valtion tulisi edelleen kehittää rahoituslain ulkopuolisen kentän asemaa ja rahoitusjärjestelmiä niin, että taiteen kentän yhteisöjen pitkäaikainen toiminta vahvistuisi.
Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen onnistumisen edellytyksenä on
entistä tiiviimpi yhteistyö kuntien ja valtion välillä, jotta järjestelmästä
toiseen liikkuminen tukisi erilaisten toimijoiden tarpeita. Uudistus edellyttää myös yhteistä näkemystä niistä kulttuuripoliittisesti merkittävistä
toimijakentistä, joiden asemaa tulisi vahvistaa.
Uudistuksessa sivuutetaan tuotantotaloihin ja -alustoihin liittyvät järjestelmän kehitystarpeet. Merkittävä osa esittävän taiteen vapaan kentän
toimintaa sitoutuu erilaisiin tuotantoalustoihin, joiden rahoitusta ja asemaa olisi tuettava entistä paremmin. Uudistus ei kuitenkaan käytännössä avaa ovia näille toimijoille.
Helsingin kaupunki katsoo, että uudistettavan järjestelmän vaikutuksia
tulee arvioida ja mahdollisesti havaittavia epäkohtia korjata ripeästi.
Yksityiskohtaiset näkemykset esityksen eräistä kohdista
Lain soveltamisalan laajentaminen (1 §)
Työryhmän ehdotus:
Laki esittävästä taiteesta korvaisi aikaisemman teatteri- ja orkesterilain
ja sen soveltamisala laajenisi. Esittävällä taiteella tarkoitettaisiin yleisölle suunnattua, tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa musiikin alalla (esim. orkesteri, kuoro, ooppera) ja muun esittävän taiteen alalla (esim. teatteri, tanssi, sirkus ja muu esittävä taide).
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa lain soveltamisalan laajentamista ehdotetulla tavalla.
Lain tavoite (2 §)
Työryhmän ehdotus:
Tämän lain tavoitteena on edistää:
1.
2.
3.

korkeatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta
sivistystä
hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa uudistetun lain tavoitteita.
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Taiteellisesti korkeatasoinen ja ammattimainen esittävän taiteen kenttä
vaikuttaa toiminnallaan kansalaisten sosiaaliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin myös käyttämällä taiteen soveltavia keinoja. Taideyhteisöt
tuottavat räätälöityjä palveluja yhteiskunnan erilaisille laitoksille ja edistävät toiminnallaan erilaisten sosiaalisten ryhmien ja erityisryhmien hyvinvointia. Tällainen toiminta on lähtökohtaisesti taloudellisesti kannattamatonta. Ammattitaiteilijat tekevät usein palkatonta työtä. Olisikin tärkeää, että valtion rahoitusta voitaisiin entistä enemmän käyttää näiden
yhteisöjen tärkeän työn tukemiseen. Käytännössä tämä merkitsee juuri
lain ulkopuolisen toimijakentän aseman tunnistamista osallisuutta, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia keskeisesti tuottavana kenttänä.
Siksi Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavia avustuksia on tulevaisuudessa vahvistettava.
Erityisryhmille kohdistetun yleisötyön ja nuorisolle kohdistetun taidetoiminnan asemaa on tarpeen vahvistaa tulevaisuudessa kohdistamalla
korotettua valtionosuutta myös niille yhteisöille, jotka tuottavat eri kansalaisryhmille hyvinvointia omaa perustoimintaansa laajemmin keinoin.
Valtionosuuden tavoite (3 §)
Työryhmän ehdotus:
Esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin myönnettävän
valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa lain tavoitteita.
Säännöskohtaisissa perusteluissa kuitenkin todetaan, että esittävän taiteen palveluiden tulisi lisäksi olla eri väestöryhmien saavutettavissa
esimerkiksi varallisuudesta, kulttuurisesta taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.
Helsingin kaupunki katsoo, että Suomessa on entistä enemmän kansalaisryhmiä, jotka eivät tavoita taide- ja kulttuuripalveluita mikäli ne eivät
ole ilmaisia. Koska taiteen tuotantokustannukset ovat korkeat ja tarve
työllistää taiteilijoita entistä suurempi taidemuotojen monimuotoistuessa, taideyhteisöjen on pidettävä lippujen hinnat kustannukset kattavalla
tasolla. Vaikka monissa yhteisöissä edistetään taiteen saavutettavuutta
porrastetuin hinnoitteluin, ei taiteen tuottamisen kohdalla voida puhua
kaikkien väestöryhmien tavoittamisesta varallisuudesta riippumatta.
Myös uudistetussa vos-järjestelmässä taidetta tuottavien yhteisöjen
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toiminnan edellytyksenä on riittävä omarahoitusosuus, joka koostuu
suurelta osin lipputuloista.
Valtionosuuden saamisen edellytykset (4 §)
Työryhmän esitys:
Edellytyksenä toimintayksikön hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi on, että:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

toimintayksikön toiminta on ammattimaista ja vakinaista ja se
harjoittaa säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa
toimintayksikön toimintaa johtava henkilö on päätoiminen ja hänellä on tehtävään soveltuva koulutus, riittävä perehtyneisyys
tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito
toimintayksikön taiteellista toimintaa johtaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan; taiteellista toimintaa voi johtaa myös sama henkilö kuin
toimintayksikön toimintaa
toimintayksiköllä on riittävä määrä muuta alan ammatillista henkilöstöä
toimintayksikön ylläpitäjänä on kunta tai kuntayhtymä taikka sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu esittävän taiteen esitystoiminnan harjoittaminen tai
esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäminen
toiminnalle on riittävät taloudelliset edellytykset
toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen
toimintayksiköllä on monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma.

Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa ehdotusta valtionosuuden saamisen
edellytyksistä.
Valtionosuuslain uudistuksessa valtionosuuden saamisen tarkemmat
edellytykset jäävät työryhmän esityksessä väljästi määritellyiksi. Esimerkiksi toiminnan laatu ja toiminnan taloudelliset edellytykset ovat
vaikeasti määriteltäviä, kun arvioinnissa otetaan huomioon yhteisöjen
erilaiset rakenteet ja toiminnan tarkoitukset. Tulkinnat, joita näistä käsitteistä tehdään, ovat merkityksellisessä asemassa valtionosuusjärjestelmän todellisten vaikutusten ja merkityksen arvioimisessa. Vaikka
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lee toimintojen taloudellista vakautta voida kehittää ilman että valtionosuus vaarantuu.
Valtionosuuden myöntäminen toistaiseksi tai määräajaksi (5 §)
Työryhmän ehdotus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta valtion talousarvion rajoissa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi. Päättäessään hyväksymisestä valtionosuuteen
oikeutetuksi ministeriö ottaa huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden
3 §:ssä säädetyn tavoitteen kannalta.
Esittävän taiteen toimintayksikkö voidaan hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Toimintayksikkö
voidaan hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi, jos toimintayksikön voidaan arvioida toiminnan laajuus ja toimintaedellytysten
vakiintuneisuus huomioon ottaen todennäköisesti täyttävän 4 §:ssä
säädetyt edellytykset seuraavien kuuden varainhoitovuoden ajan.
Poiketen siitä, mitä 4 §:n 2 kohdassa säädetään, valtionosuuteen oikeutetuksi kolmen vuoden määräajaksi hyväksyttävän toimintayksikön
toimintaa johtavan henkilön osalta edellytetään, että tällä on tehtävään
soveltuva koulutus tai muuten hankittu pätevyys. Tällaista toimintayksikköä johtava henkilö voi olla myös sivutoiminen, jos toimintayksiköllä
on vähintään yksi muu päätoiminen työtekijä.
Valtionosuuteen ovat lisäksi oikeutettuja Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri -nimiset teatterit, jos ne täyttävät 4 §:ssä säädetyt edellytykset. Edellytysten täyttymisestä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa valtionosuuden myöntämistä toistaiseksi
tai määräajaksi.
Helsingin kaupunki kannattaa myös sitä, että valtionosuutta saavien
esittävän taiteen yhteisöjen kanssa käydään neuvotteluita valtionosuuden saamisesta jatkossa. Lisäksi kaupunki toivoo valtiolta yhteistyötä,
jossa myös kunnat voisivat ennakoivasti ottaa kantaa toimijoiden kehitystarpeisiin ja tulevaan rahoitukseen voidakseen tukea kunnallisesti
merkittävien taidetoimijoiden toimintaa myös oman avustuspolitiikkansa
näkökulmasta.
Valtionosuuden perusteeksi vahvistettavan henkilötyövuosien määrän määräytymisen perusteet (6 §)
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Työryhmän ehdotus:
Vahvistaessaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
49 §:n 1 momentin mukaisesti esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena käytettävän henkilötyövuosien määrän opetus- ja
kulttuuriministeriö ottaa huomioon toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoitovuoden aikana ja valtionosuuden tarpeellisuuden tämän lain 3 §:ssä säädetyn tavoitteen
kannalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että valtionosuus myönnetään osaan toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevista henkilötyövuosista korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti, jos huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa,
lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa taikka jos tähän on muu toimintayksikön toimintaan liittyvä
erityinen kulttuuripoliittinen syy.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa valtionosuuden perusteeksi vahvistettavan henkilötyövuosien määrän määräytymisen perusteita.
Korotetun valtionosuusprosentin määräytymisen perusteet (6 §)
Työryhmän ehdotus:
Vahvistaessaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
49 §:n 1 momentin mukaisesti esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena käytettävän henkilötyövuosien määrän opetus- ja
kulttuuriministeriö ottaa huomioon toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoitovuoden aikana ja valtionosuuden tarpeellisuuden tämän lain 3 §:ssä säädetyn tavoitteen
kannalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että valtionosuus myönnetään osaan toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevista henkilötyövuosista korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti, jos huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa,
lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa taikka jos tähän on muu toimintayksikön toimintaan liittyvä
erityinen kulttuuripoliittinen syy.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa korotetun valtionosuusprosentin määräytymisen perusteita.
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Perusteet eivät oleellisesti poikkea nykyisen järjestelmän harkinnanvaraisten avustusten perusteista muuten kuin kulttuuripoliittisten nostojen
osalta. Helsingin kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että valtio ja
kunnat tekevät yhteistyötä kulttuuripoliittisesti merkittävien kehityskohteiden tai taidelajien selvittämiseksi. Helsinki pitää tärkeänä, että esittävän taiteen osalta edelleen vahvistetaan taiteenaloja kuten tanssi ja
sirkus sekä otetaan huomioon lapset ja ikäihmiset sekä moninaisuuden
tavoite.
Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri -nimisten teattereiden rahoitusasema (6 §)
Työryhmän ehdotus:
Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri -nimisten teatterien
valtionosuus myönnetään kokonaisuudessaan korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa ehdotusta Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin rahoitusaseman turvaamisesta.
Vaikka työryhmän tehtävänä oli turvata Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asemat kansallisina näyttämöinä, varsinainen
työryhmän ehdotus turvaa näiden aseman taloudellisesti. Tämä lähtökohta on kummankin yhteisön näkökulmasta edullinen tilanteessa, jossa veikkausvoittovarojen tulevaisuuden käytöstä ei ole varmuutta. Mikäli Svenska Teaternin asemaa kansallisena laitoksena arvioitaisiin
uudelleen, tulisi myös sen kuntarahoituksen perusteita arvioida uusista
lähtökohdista.
Määräajoin laadittava toimintayksikön rahoitusta koskeva suunnitelma (7 §)
Työryhmän ehdotus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa kuuden vuoden välein esittävän
taiteen toimintayksiköiden rahoitusta koskevan suunnitelman. Suunnitelma sisältää arvion valtionosuuteen oikeutettujen esittävän taiteen
toimintayksiköiden valtionosuuden perusteeksi vahvistettavista henkilötyövuosien määristä ja korotetun valtionosuusprosentin mukaisten henkilötyövuosien määristä seuraavan kuuden varainhoitovuoden ajaksi.
Niiden toimintayksiköiden osalta, jotka on hyväksytty valtionosuuteen
oikeutetuksi kolmen vuoden määräajaksi, suunnitelma vahvistetaan
kuitenkin kolmen vuoden välein kolmen varainhoitovuoden ajaksi.
Suunnitelma on lähtökohtana esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevaa henkilötyövuosimäärää ja korotetun valPostiosoite
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tionosuusprosentin mukaista henkilötyövuosimäärää vahvistettaessa,
jollei valtion talousarviosta, toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosimäärän olennaisesta alentumisesta, korotetun valtionosuusprosentin
perusteena olevan toiminnan olennaisesta supistumisesta tai suunnitelman vahvistamisen jälkeen ilmenneestä olosuhteiden muutoksesta
muuta johdu.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa pykälää määräajoin laadittavan toimintayksikön rahoitusta koskevasta suunnitelmasta.
Hakeminen valtionosuuden piiriin (8 §)
Työryhmän ehdotus:
Esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen vuoden välein
opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana hakuaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kuuden vuoden välein, täyttääkö
valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen
toimintayksikkö edelleen 4 §:ssä ja 5 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle
arviointia varten tarvittavat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana määräaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi, jos toimintayksikkö
ei enää täytä 4 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Jos valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen toimintayksikkö ei
enää täytä 5 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä, opetus- ja kulttuuriministeriö voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevan hyväksymisen
valtionosuuteen oikeutetuksi kolme vuotta voimassa olevaksi määräaikaiseksi hyväksymiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 1 momentissa tarkoitetuista hakemuksista ja 2 momentissa tarkoitettua arviointia varten toimitetuista tiedoista lausunnon Taiteen edistämiskeskukselta.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa pykälää valtionosuuden hakemisesta.
Määräajoin tehtävä valtionosuuden edellytysten täyttymisen arviointi (8 §)
Työryhmän esitys:
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Esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen vuoden välein
opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana hakuaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kuuden vuoden välein, täyttääkö
valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen
toimintayksikkö edelleen 4 §:ssä ja 5 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle
arviointia varten tarvittavat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana määräaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi, jos toimintayksikkö
ei enää täytä 4 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Jos valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen toimintayksikkö ei
enää täytä 5 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä, opetus- ja kulttuuriministeriö voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevan hyväksymisen
valtionosuuteen oikeutetuksi kolme vuotta voimassa olevaksi määräaikaiseksi hyväksymiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 1 momentissa tarkoitetuista hakemuksista ja 2 momentissa tarkoitettua arviointia varten toimitetuista tiedoista lausunnon Taiteen edistämiskeskukselta.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa pykälää hakemisesta valtionosuuden arvioinnista muutettuna.
Jos järjestelmän piiristä joutuu pois ainoastaan siitä syystä, ettei täytä
valtionosuuskelpoisuuden kriteerejä, järjestelmä on yhtä jähmeä kuin
edeltäjänsä. Toimijoita arvioitaessa on aina tehtävä vertailua lain ulkopuolisiin toimijoihin, ja mikäli jokin toimija täyttää edellytykset paremmin
toiminnan tarpeellisuuden tai muiden kriteerien osalta, on toimijoita
otettava lain piiriin vertailuun perustuen.
Valtionosuusprosentit 37 ja 60 (rahoituslaki 22 §)
Työryhmän ehdotus:
Esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen:
1.
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2.

suusprosentin mukaisella henkilötyövuosimäärällä kerrotaan
henkilötyövuotta kohden määrätyllä yksikköhinnalla
60 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle esittävän taiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n 2 tai 3 momentin
mukaisesti vahvistettu korotetun valtionosuusprosentin mukainen henkilötyövuosimäärä kerrotaan henkilötyövuotta kohden
määrätyllä yksikköhinnalla.

Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa valtionosuusprosenteiksi 37 ja 60.
Selvityksessä on arvioitu, että uudistuksen myötä valtionosuuden keskimääräinen taso pysyisi uudistuksessa samana tai voisi hieman kasvaa. Koska lausunnon pohjaksi ei ole ollut tiedossa järjestelmään liittyviä koelaskelmia, on järjestelmän vaikutusten arviointi vaikeaa. Helsingin kaupunki edellyttää, että järjestelmä ei heikennä kaupungin alueella
toimivien valtionosuutta saavien toimijoiden taloudellista asemaa. Helsingin kaupunki katsoo, että suurten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajien mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelutarjontaan tulee lainmuutoksessa turvata.
Esittävien taiteiden yksikköhinnat (rahoituslaki 35 §)
Työryhmän ehdotus:
Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä
vuotta edeltäneenä vuonna niiden toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset asianomaisten kulttuurilaitosten saman kalenterivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä.
Yksikköhinnat lasketaan erikseen:
1.
2.
3.

museoille
orkestereille, kuoroille, oopperoille ja muille ensisijaisesti musiikin alan toimintayksiköille
teattereille, tanssin ja sirkuksen alan toimintayksiköille sekä
muille sellaisille esittävän taiteen toimintayksiköille, jotka eivät
ole 2 kohdassa tarkoitettuja ensisijaisesti musiikin alan toimintayksiköitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnan varainhoitovuodelle arvioidun kustannustason mukaiseksi ja ottaen huomioon valtion
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toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laajuuden ja laadun muutokset soveltuvin osin siten kuin 23 §:n 1 momentissa säädetään.
Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi voimassa, mitä 31 §:n 1 momentissa säädetään.
Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista vähennetään laitosten ylläpitäjille 44 §:n 1 ja 2 momentin, teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 ja 3
momentin sekä museolain 4 a §:n nojalla niiden toimintaa varten kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä.
Arvonlisäveron osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 32 §:n 1 ja 4
momentissa säädetään. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai
säätiön yksikköhintaa ei kuitenkaan koroteta.
Vuosina 2020−2022 museoiden käyttökustannuksiin lisätään 324 000
euroa, teattereiden käyttökustannuksiin 233 000 euroa ja orkestereiden
käyttökustannuksiin 426 000 euroa.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa uudistuksessa esitettyä pykälää esittävien taiteiden yksikköhinnoista.
Monitaiteellisten yhteisöjen kohdalla ja erilaisten esittävän taiteen toimintamuotojen kehittyessä on tärkeää huomioida, että toimintakustannuksia seurataan erilaisten toimijoiden kohdalla ja yksikköhinnan määräytymisessä (musiikin vai muiden esittävän taiteen toimijoiden yksikköhinta) huomioidaan yhteisön etu.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
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Muistio esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kaupungin lausuntoa esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskevasta muistiosta.
Lausuntopyyntö ja muistio ovat kokonaisuudessaan esityksen liitteinä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmä
luovutti ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.1.2018. Ehdotuksessa oli kyse kokonaisuudistuksesta, johon sisältyi luonnos hallituksen esitykseksi valtionosuuslainsäädännön uudistamiseksi sekä
muistio harkinnanvaraisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta. Ministeriö toteutti työryhmän ehdotuksesta lausuntokierroksen. Lausuntopalautteen johdosta ministeriö päätti toteuttaa uudistuksen vapaan kentän
ehdotusten osalta, mutta valtionosuusjärjestelmän osalta päädyttiin jatkovalmisteluun.
Esittävän taiteen rahoitusuudistus käynnistettiin etupainotteisesti vapaan ammattilaiskentän osalta vuonna 2019. Tässä vaiheessa otettiin
käyttöön yksi- ja kolmivuotiset toiminta-avustukset ja tuotantoalustat tulivat avustuskelpoisiksi. Määrärahaa lisättiin miljoona euroa. Varsinaisesti vapaan kentän uudistuksen toimeenpano on käynnistetty kokonaisuudessaan vuoden 2020 alusta, jolloin myös mm. mahdollistettiin
5-vuotisten kehittämisavustusten myöntäminen esittävän taiteen uusille
avauksille. Määräraha vapaan kentän uudistuksen toimeenpanoon
vuonna 2020 on 4 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 20.8.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella loppuun ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Jatkovalmistelun tuli pohjautua vuosina
2016−2017 työskennelleen työryhmän tekemään työhön ottaen kuitenkin huomioon työryhmän ehdotuksesta saatu palaute. Työryhmän tuli
ottaa huomioon eduskunnan lausuma, jossa edellytettiin, että esittävän
taiteen valtionosuusuudistuksen valmistelu etenee laaja-alaisesti ja että
valmistelun yhteydessä arvioidaan huolellisesti eri mallien vaikutukset
esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen ja turvataan
uudistukselle riittävät resurssit. Lisäksi tuli ottaa huomioon hallitusohjelman linjaus siitä, että ”toteutetaan taiteen toimintaedellytysten parantamiseksi esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmän uudistus. UudisPostiosoite
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tus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan
Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus
kansallisina päänäyttämöinä.”
Työryhmä ehdottaa, että esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoitus
perustuisi laskennalliseen valtionosuuteen. Valtionosuuden laskenta
perustuisi kahteen erilliseen yksikköhintaan, henkilötyövuosien määrään ja valtionosuusprosenttiin, joka olisi nykyiseen tapaan 37. Erityyppisten taidelaitosten toimintakentässä sekä kustannus- ja tulorakenteessa olevia eroja voitaisiin ottaa huomioon myöntämällä valtionosuus
korotetun valtionosuusprosentin mukaisena osaan toimintayksikön
henkilötyövuosista. Korotettu valtionosuusprosentti olisi 60, jos huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa,
lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa, tai jos tähän on muu toimintayksikön toimintaan liittyvä erityinen kulttuuripoliittinen syy. Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen
Teatterin rahoitusasema säilyisi nykyisellään siten, että niiden valtionosuusprosentti olisi koko toiminnan osalta 60. Laskennasta säädettäisiin
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009).
Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992) korvattaisiin esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla. Työryhmä ehdottaa, että esittävän taiteen
edistämisestä annettava laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen
muodot. Valtionosuuden saamisen edellytyksiä tarkennettaisiin. Oikeus
valtionosuuteen muuttuisi siten, että osa toimintayksiköistä hyväksyttäisiin valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi. Toistaiseksi valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen toimintayksiköiden osalta valtionosuuden edellytysten täyttyminen arvioitaisiin määräajoin. Ehdotukseen sisältyy myös toimintayksiköiden useampivuotiset rahoitussuunnitelmat.
Kolmen ja kuuden vuoden määräajaksi tehtävät rahoitussuunnitelmat
tukisivat pitkäjänteistä, tavoitteellista kehittämistä ja uudistamista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut asiasta lausuntonsa kaupunginhallitukselle 31.3.2020 § 58. Opetus- ja kulttuuriministeriölle annettava lausunto on sen mukainen. Lausunto annetaan vastaamalla
lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausunnon antamisen määräaika on 3.4.2020, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on sovittu, että Helsingin lausunto voidaan toimittaa vähän myöhässä. Asia on käsiteltävä tässä kokouksessa, jotta lausunto tulee huomioiduksi asian valmistelussa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
Muistio esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tiedoksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 58
HEL 2020-002435 T 00 01 06

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle esittävän
taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamistyöryhmän esityksestä
(OKM 2020:16) seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki pitää ehdotusta yleisesti ottaen onnistuneena. Se
selkiyttää esittävien taiteiden yhteiskunnallista roolia ja nostaa esille
taidekentän kehitystä. On olennaista, että uudistuksen tueksi kaavaillut
lisämäärärahat toteutetaan täysimääräisinä. Esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmä on keskeinen kulttuurin infrastruktuurin rakenne,
jonka toimivuus ja riittävä rahoitus on kansallisesti tärkeä tavoite. Helsingin kaupunki katsoo, että suurten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajien mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelutarjontaan tulee lainmuutoksessa turvata.
Helsingissä tuotetaan erityisen paljon valtakunnallisesti merkittävää
taidetta. Taiteellisesti korkeatasoinen valtionosuustoimijoiden kenttä
(vos-toimijat) ja rahoituslain ulkopuolisen esittävän taiteen yhteisökentän toiminnan keskittyminen juuri pääkaupunkiin merkitsee esimerkilliPostiosoite
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sen, kehittyvän pohjan luomista koko maan esittävän taiteen toiminnalle, jolle on leimallista sosiaalisen hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja
kansainvälisen näkyvyyden edistäminen. Samalla Helsinki tukee taiteen laadun ja innovaatioiden kehittämistä rahoittamalla osaltaan erikoistuneita esittävän taiteen yhteisöjä kokeilevassa, uudistavassa ja
osallistavassa tavassa tuottaa taidetta.
Monimuotoinen toiminta eri muodoissaan tukee myös vähemmistöjen
asemaa yhteiskunnassa. Valtionosuusuudistuksen tuleekin vahvistaa
Helsingissä toimivien yhteisöjen rahoituspohjaa myös siksi, että yhteiskunnan monimuotoistumiskehitys on Helsingissä merkittävästi vahvempaa kuin muualla maassa.
Esitelty uudistus kohdistuu pääosin nykyisiin valtionosuuden piirissä
toimiviin esittävän taiteen laitoksiin, organisaatioihin ja ryhmiin. Sen
vaikutukset rahoituslain ulkopuoliseen esittävän taiteen kenttään ovat
uudistuksessa kertaluontoiset, sillä uudistuksen maltillisuus luo kuvan
suhteellisen vaatimattomista vaikutuksista taiteen monimuotoisuuden
lisäämiseen valtionosuusjärjestelmän piirissä.
Tulevaisuudessa valtion tulisi edelleen kehittää rahoituslain ulkopuolisen kentän asemaa ja rahoitusjärjestelmiä niin, että taiteen kentän yhteisöjen pitkäaikainen toiminta vahvistuisi.
Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen onnistumisen edellytyksenä on
entistä tiiviimpi yhteistyö kuntien ja valtion välillä, jotta järjestelmästä
toiseen liikkuminen tukisi erilaisten toimijoiden tarpeita. Uudistus edellyttää myös yhteistä näkemystä niistä kulttuuripoliittisesti merkittävistä
toimijakentistä, joiden asemaa tulisi vahvistaa.
Uudistuksessa sivuutetaan tuotantotaloihin ja -alustoihin liittyvät järjestelmän kehitystarpeet. Merkittävä osa esittävän taiteen vapaan kentän
toimintaa sitoutuu erilaisiin tuotantoalustoihin, joiden rahoitusta ja asemaa olisi tuettava entistä paremmin. Uudistus ei kuitenkaan käytännössä avaa ovia näille toimijoille.
Helsingin kaupunki katsoo, että uudistettavan järjestelmän vaikutuksia
tulee arvioida ja mahdollisesti havaittavia epäkohtia korjata ripeästi.
Yksityiskohtaiset näkemykset esityksen eräistä kohdista:
Lain soveltamisalan laajentaminen (1 §)
Työryhmän ehdotus:
Laki esittävästä taiteesta korvaisi aikaisemman teatteri ja orkesterilain.
Soveltamisala laajenisi. Esittävällä taiteella tarkoitettaisiin yleisölle
suunnattua, tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoiPostiosoite
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mintaa musiikin alalla (esim. orkesteri, kuoro, ooppera) ja muun esittävän taiteen alalla (esim. teatteri, tanssi, sirkus ja muu esittävä taide).
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa lain soveltamisalan laajentamista ehdotetulla tavalla.
Lain tavoite (2 §)
Työryhmän ehdotus:
Tämän lain tavoitteena on edistää
1) korkeatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta;
2) sivistystä;
3) hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa uudistetun lain tavoitteita.
Taiteellisesti korkeatasoinen ja ammattimainen esittävän taiteen kenttä
vaikuttaa toiminnallaan kansalaisten sosiaaliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin myös käyttämällä taiteen soveltavia keinoja. Taideyhteisöt
tuottavat räätälöityjä palveluja yhteiskunnan erilaisille laitoksille ja edistävät toiminnallaan erilaisten sosiaalisten ryhmien ja erityisryhmien hyvinvointia. Tällainen toiminta on lähtökohtaisesti taloudellisesti kannattamatonta. Ammattitaiteilijat tekevät usein palkatonta työtä. Olisikin tärkeää, että valtion rahoitusta voitaisiin entistä enemmän käyttää näiden
yhteisöjen tärkeän työn tukemiseen. Käytännössä tämä merkitsee juuri
lain ulkopuolisen toimijakentän aseman tunnistamista osallisuutta, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia keskeisesti tuottavana kenttänä.
Siksi Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavia avustuksia on tulevaisuudessa vahvistettava.
Erityisryhmille kohdistetun yleisötyön ja nuorisolle kohdistetun taidetoiminnan asemaa on tarpeen vahvistaa tulevaisuudessa kohdistamalla
korotettua valtionosuutta myös niille yhteisöille, jotka tuottavat eri kansalaisryhmille hyvinvointia omaa perustoimintaansa laajemmin keinoin.
Valtionosuuden tavoite (3 §)
Työryhmän ehdotus:
Esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin myönnettävän
valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista edistää esittäPostiosoite
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vän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa lain tavoitteita.
Säännöskohtaisissa perusteluissa kuitenkin todetaan, että esittävän taiteen palveluiden tulisi lisäksi olla eri väestöryhmien saavutettavissa
esimerkiksi varallisuudesta, kulttuurisesta taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.
Helsingin kaupunki katsoo, että Suomessa on entistä enemmän kansalaisryhmiä, jotka eivät tavoita taide- ja kulttuuripalveluita mikäli ne eivät
ole ilmaisia. Koska taiteen tuotantokustannukset ovat korkeat ja tarve
työllistää taiteilijoita entistä suurempi taidemuotojen monimuotoistuessa, taideyhteisöjen on pidettävä lippujen hinnat kustannukset kattavalla
tasolla. Vaikka monissa yhteisöissä edistetään taiteen saavutettavuutta
porrastetuin hinnoitteluin, ei taiteen tuottamisen kohdalla voida puhua
kaikkien väestöryhmien tavoittamisesta varallisuudesta riippumatta.
Myös uudistetussa vos-järjestelmässä taidetta tuottavien yhteisöjen
toiminnan edellytyksenä on riittävä omarahoitusosuus, joka koostuu
suurelta osin lipputuloista.
Valtionosuuden saamisen edellytykset (4 §)
Työryhmän esitys:
Edellytyksenä toimintayksikön hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi on, että:
1) toimintayksikön toiminta on ammattimaista ja vakinaista ja se harjoittaa säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa;
2) toimintayksikön toimintaa johtava henkilö on päätoiminen ja hänellä
on tehtävään soveltuva koulutus, riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan
ja käytännössä osoitettu johtamistaito;
3) toimintayksikön taiteellista toimintaa johtaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan; taiteellista toimintaa voi johtaa myös sama henkilö kuin toimintayksikön
toimintaa;
4) toimintayksiköllä on riittävä määrä muuta alan ammatillista henkilöstöä;
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5) toimintayksikön ylläpitäjänä on kunta tai kuntayhtymä taikka sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu esittävän taiteen esitystoiminnan harjoittaminen tai esittävän taiteen
toimintayksikön ylläpitäminen;
6) toiminnalle on riittävät taloudelliset edellytykset;
7) toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen;
8) toimintayksiköllä on monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta
koskeva suunnitelma.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa ehdotusta valtionosuuden saamisen
edellytyksistä.
Valtionosuuslain uudistuksessa valtionosuuden saamisen tarkemmat
edellytykset jäävät työryhmän esityksessä väljästi määritellyiksi. Esimerkiksi toiminnan laatu ja toiminnan taloudelliset edellytykset ovat
vaikeasti määriteltäviä, kun arvioinnissa otetaan huomioon yhteisöjen
erilaiset rakenteet ja toiminnan tarkoitukset. Tulkinnat, joita näistä käsitteistä tehdään, ovat merkityksellisessä asemassa valtionosuusjärjestelmän todellisten vaikutusten ja merkityksen arvioimisessa. Vaikka
toiminnan tarkoituksen ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen, tulee
toimintojen taloudellista vakautta voida kehittää ilman että valtionosuus
vaarantuu.
Valtionosuuden myöntäminen toistaiseksi tai määräajaksi (5 §)
Työryhmän ehdotus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta valtion talousarvion rajoissa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi. Päättäessään hyväksymisestä valtionosuuteen
oikeutetuksi ministeriö ottaa huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden
3 §:ssä säädetyn tavoitteen kannalta.
Esittävän taiteen toimintayksikkö voidaan hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Toimintayksikkö
voidaan hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi, jos toimintayksikön voidaan arvioida toiminnan laajuus ja toimintaedellytysten
vakiintuneisuus huomioon ottaen todennäköisesti täyttävän 4 §:ssä
säädetyt edellytykset seuraavien kuuden varainhoitovuoden ajan.
Poiketen siitä, mitä 4 §:n 2 kohdassa säädetään, valtionosuuteen oikeutetuksi kolmen vuoden määräajaksi hyväksyttävän toimintayksikön
toimintaa johtavan henkilön osalta edellytetään, että tällä on tehtävään
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soveltuva koulutus tai muuten hankittu pätevyys. Tällaista toimintayksikköä johtava henkilö voi olla myös sivutoiminen, jos toimintayksiköllä
on vähintään yksi muu päätoiminen työtekijä.
Valtionosuuteen ovat lisäksi oikeutettuja Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri –nimiset teatterit, jos ne täyttävät 4 §:ssä säädetyt edellytykset. Edellytysten täyttymisestä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa valtionosuuden myöntämistä toistaiseksi
tai määräajaksi.
Helsingin kaupunki kannattaa myös sitä, että valtionosuutta saavien
esittävän taiteen yhteisöjen kanssa käydään neuvotteluita valtionosuuden saamisesta jatkossa. Lisäksi kaupunki toivoo valtiolta yhteistyötä,
jossa myös kunnat voisivat ennakoivasti ottaa kantaa toimijoiden kehitystarpeisiin ja tulevaan rahoitukseen voidakseen tukea kunnallisesti
merkittävien taidetoimijoiden toimintaa myös oman avustuspolitiikkansa
näkökulmasta.
Valtionosuuden perusteeksi vahvistettavan henkilötyövuosien määrän määräytymisen perusteet (6 §)
Työryhmän ehdotus:
Vahvistaessaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
49 §:n 1 momentin mukaisesti esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena käytettävän henkilötyövuosien määrän opetus- ja
kulttuuriministeriö ottaa huomioon toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoitovuoden aikana ja valtionosuuden tarpeellisuuden tämän lain 3 §:ssä säädetyn tavoitteen
kannalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että valtionosuus myönnetään osaan toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevista henkilötyövuosista korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti, jos huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa,
lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa taikka jos tähän on muu toimintayksikön toimintaan liittyvä
erityinen kulttuuripoliittinen syy.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa valtionosuuden perusteeksi vahvistettavan henkilötyövuosien määrän määräytymisen perusteita.
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Korotetun valtionosuusprosentin määräytymisen perusteet (6 §)
Työryhmän ehdotus:
Vahvistaessaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
49 §:n 1 momentin mukaisesti esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena käytettävän henkilötyövuosien määrän opetus- ja
kulttuuriministeriö ottaa huomioon toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoitovuoden aikana ja valtionosuuden tarpeellisuuden tämän lain 3 §:ssä säädetyn tavoitteen
kannalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että valtionosuus myönnetään osaan toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevista henkilötyövuosista korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti, jos huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa,
lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa taikka jos tähän on muu toimintayksikön toimintaan liittyvä
erityinen kulttuuripoliittinen syy.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa korotetun valtionosuusprosentin määräytymisen perusteita.
Perusteet eivät oleellisesti poikkea nykyisen järjestelmän harkinnanvaraisten avustusten perusteista muuten kuin kulttuuripoliittisten nostojen
osalta. Helsingin kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että valtio ja
kunnat tekevät yhteistyötä kulttuuripoliittisesti merkittävien kehityskohteiden tai taidelajien selvittämiseksi. Helsinki pitää tärkeänä, että esittävän taiteen osalta edelleen vahvistetaan taiteenaloja kuten tanssi ja
sirkus sekä otetaan huomioon lapset ja ikäihmiset sekä moninaisuuden
tavoite.
Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri -nimisten teattereiden rahoitusasema (6 §)
Työryhmän ehdotus:
Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri -nimisten teatterien
valtionosuus myönnetään kokonaisuudessaan korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa ehdotusta Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatteri -nimisten teattereiden rahoitusaseman turvaamisesta.
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Vaikka työryhmän tehtävänä oli turvata Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asemat kansallisina näyttämöinä, varsinainen
työryhmän ehdotus turvaa näiden aseman taloudellisesti. Tämä lähtökohta on kummankin yhteisön näkökulmasta edullinen tilanteessa, jossa veikkausvoittovarojen tulevaisuuden käytöstä ei ole varmuutta. Mikäli Svenska Teaternin asemaa kansallisena laitoksena arvioitaisiin
uudelleen, tulisi myös sen kuntarahoituksen perusteita arvioida uusista
lähtökohdista.
Määräajoin laadittava toimintayksikön rahoitusta koskeva suunnitelma (7 §)
Työryhmän ehdotus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa kuuden vuoden välein esittävän
taiteen toimintayksiköiden rahoitusta koskevan suunnitelman. Suunnitelma sisältää arvion valtionosuuteen oikeutettujen esittävän taiteen
toimintayksiköiden valtionosuuden perusteeksi vahvistettavista henkilötyövuosien määristä ja korotetun valtionosuusprosentin mukaisten henkilötyövuosien määristä seuraavan kuuden varainhoitovuoden ajaksi.
Niiden toimintayksiköiden osalta, jotka on hyväksytty valtionosuuteen
oikeutetuksi kolmen vuoden määräajaksi, suunnitelma vahvistetaan
kuitenkin kolmen vuoden välein kolmen varainhoitovuoden ajaksi.
Suunnitelma on lähtökohtana esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevaa henkilötyövuosimäärää ja korotetun valtionosuusprosentin mukaista henkilötyövuosimäärää vahvistettaessa,
jollei valtion talousarviosta, toimintayksikön toteutuneen henkilötyövuosimäärän olennaisesta alentumisesta, korotetun valtionosuusprosentin
perusteena olevan toiminnan olennaisesta supistumisesta tai suunnitelman vahvistamisen jälkeen ilmenneestä olosuhteiden muutoksesta
muuta johdu.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa pykälää määräajoin laadittavan toimintayksikön rahoitusta koskevasta suunnitelmasta.
Hakeminen valtionosuuden piiriin (8 §)
Työryhmän ehdotus:
Esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen vuoden välein
opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana hakuaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kuuden vuoden välein, täyttääkö
valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen
toimintayksikkö edelleen 4 §:ssä ja 5 §:n 2 momentissa säädetyt edelPostiosoite
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lytykset. Valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle
arviointia varten tarvittavat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana määräaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi, jos toimintayksikkö
ei enää täytä 4 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Jos valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen toimintayksikkö ei
enää täytä 5 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä, opetus- ja kulttuuriministeriö voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevan hyväksymisen
valtionosuuteen oikeutetuksi kolme vuotta voimassa olevaksi määräaikaiseksi hyväksymiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 1 momentissa tarkoitetuista hakemuksista ja 2 momentissa tarkoitettua arviointia varten toimitetuista tiedoista lausunnon Taiteen edistämiskeskukselta.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa pykälää valtionosuuden hakemisesta.
Määräajoin tehtävä valtionosuuden edellytysten täyttymisen arviointi (8 §)
Työryhmän esitys:
Esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen vuoden välein
opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana hakuaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kuuden vuoden välein, täyttääkö
valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen
toimintayksikkö edelleen 4 §:ssä ja 5 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle
arviointia varten tarvittavat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamana määräaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi, jos toimintayksikkö
ei enää täytä 4 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Jos valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi hyväksytty esittävän taiteen toimintayksikkö ei
enää täytä 5 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä, opetus- ja kulttuuriministeriö voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevan hyväksymisen
valtionosuuteen oikeutetuksi kolme vuotta voimassa olevaksi määräaikaiseksi hyväksymiseksi.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

13/2020

34 (53)

Asia/5
06.04.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää 1 momentissa tarkoitetuista hakemuksista ja 2 momentissa tarkoitettua arviointia varten toimitetuista tiedoista lausunnon Taiteen edistämiskeskukselta.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa pykälää hakemisesta valtionosuuden arvioinnista muutettuna.
Jos järjestelmän piiristä joutuu pois ainoastaan siitä syystä, ettei täytä
valtionosuuskelpoisuuden kriteerejä, järjestelmä on yhtä jähmeä kuin
edeltäjänsä. Toimijoita arvioitaessa on aina tehtävä vertailua lain ulkopuolisiin toimijoihin, ja mikäli jokin toimija täyttää edellytykset paremmin
toiminnan tarpeellisuuden tai muiden kriteerien osalta, on toimijoita
otettava lain piiriin vertailuun perustuen.
Valtionosuusprosentit 37 ja 60 (rahoituslaki 22 §)
Työryhmän ehdotus:
Esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen:
1) 37 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu henkilötyövuosimäärä vähennettynä korotetun valtionosuusprosentin mukaisella henkilötyövuosimäärällä kerrotaan henkilötyövuotta
kohden määrätyllä yksikköhinnalla;
2) 60 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle esittävän
taiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti
vahvistettu korotetun valtionosuusprosentin mukainen henkilötyövuosimäärä kerrotaan henkilötyövuotta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa valtionosuusprosenteiksi 37 ja 60.
Selvityksessä on arvioitu, että uudistuksen myötä valtionosuuden keskimääräinen taso pysyisi uudistuksessa samana tai voisi hieman kasvaa. Koska lausunnon pohjaksi ei ole ollut tiedossa järjestelmään liittyviä koelaskelmia, on järjestelmän vaikutusten arviointi vaikeaa. Helsingin kaupunki edellyttää, että järjestelmä ei heikennä kaupungin alueella
toimivien valtionosuutta saavien toimijoiden taloudellista asemaa. Helsingin kaupunki katsoo, että suurten kasvukeskusten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajien mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelutarjontaan tulee lainmuutoksessa turvata.
Esittävien taiteiden yksikköhinnat (rahoituslaki 35 §)
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Työryhmän ehdotus:
Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat lasketaan vuosittain jakamalla yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä
vuotta edeltäneenä vuonna niiden toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset asianomaisten kulttuurilaitosten saman kalenterivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä.
Yksikköhinnat lasketaan erikseen:
1) museoille;
2) orkestereille, kuoroille, oopperoille ja muille ensisijaisesti musiikin
alan toimintayksiköille;
3) teattereille, tanssin ja sirkuksen alan toimintayksiköille sekä muille
sellaisille esittävän taiteen toimintayksiköille, jotka eivät ole 2 kohdassa
tarkoitettuja ensisijaisesti musiikin alan toimintayksiköitä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnan varainhoitovuodelle arvioidun kustannustason mukaiseksi ja ottaen huomioon valtion
toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laajuuden ja laadun muutokset soveltuvin osin siten kuin 23 §:n 1 momentissa säädetään.
Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi voimassa, mitä 31 §:n 1 momentissa säädetään.
Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista vähennetään laitosten ylläpitäjille 44 §:n 1 ja 2 momentin, teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 ja 3
momentin sekä museolain 4 a §:n nojalla niiden toimintaa varten kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euro-määrä.
Arvonlisäveron osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 32 §:n 1 ja 4
momentissa säädetään. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai
säätiön yksikköhintaa ei kuitenkaan koroteta.
Vuosina 2020—2022 museoiden käyttökustannuksiin lisätään 324 000
euroa, teattereiden käyttökustannuksiin 233 000 euroa ja orkestereiden
käyttökustannuksiin 426 000 euroa
Helsingin kanta:
Helsingin kaupunki kannattaa uudistuksessa esitettyä pykälää esittävien taiteiden yksikköhinnoista.
Monitaiteellisten yhteisöjen kohdalla ja erilaisten esittävän taiteen toimintamuotojen kehittyessä on tärkeää huomioida, että toimintakustannuksia seurataan erilaisen toimijoiden kohdalla ja yksikköhinnan määPostiosoite
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räytymisessä (musiikin vai muiden esittävän taiteen toimijoiden yksikköhinta) huomioidaan yhteisön etu.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että asian kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen kulttuurijohtaja täyttää lausuntolomakekyselyn osoitteessa lausuntopalvelu.fi.
Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.
Käsittely
31.03.2020 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Silja Borgarsdottir Sandelin
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)
Asian aikana kuultavana oli etänä kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
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§ 237
Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi nuorten aloitekanavan
uudistamisesta
HEL 2019-005122 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
24.3.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 24.2.2019 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväksyi Maria Ohisalon ehdottaman toivomusponnen, jossa edellytettiin selvitettävän mahdollisuuksia uudistaa nuorten aloitekanava nuorten toiveiden pohjalta.
Kun kaupunginvaltuusto käsitteli 24.4.2019 nuorten aloitteita, nosti nuorisoneuvosto lausunnossaan esille useita kehittämiskohteita. Tämän
lausunnon ja muun nuorilta saadun palautteen pohjalta on mm. laadittu
uusi ohje aloitteisiin vastaamiseksi. Ohje on tarkoitettu toimialojen valmistelijoiden käyttöön. Nuorisoneuvoston lausunnossa syksyllä 2019
todettiinkin vastausten laadun parantuneen, vaikka kehitettävää järjestelmässä edelleen on.
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Nuorten aloitteet ovat osa nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Ruutia kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tässä yhteydessä on mm. työstetty kuvallista mallinnusta helsinkiläisnuorten vaikuttamisjärjestelmästä. Mallinnuksesta ilmenee, mitä valmiita vaikuttamisen prosesseja kaupungissa on tarjolla ja mitä kanavia helsinkiläisnuori voi aktiivisesti hyödyntää. Mallinnuksen avulla myös oppilaitosten opettajat saavat selkeän
koosteen siitä, mitä vaikuttamisen mahdollisuuksia helsinkiläisillä nuorilla kaupungissa on.
Oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä keväällä 2019 ideoitiin ja työstettiin
oppilaitoksiin jaettava osallisuuden käsikirja, jossa havainnollistetaan
oppilaskuntien toimintaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viestintää ja ohjausta suunnataan erityisesti oppilaskuntien hallitusten ohjaaville opettajille sekä yhteiskuntaopin opettajille. Heille kuvataan nuorten aloitejärjestelmän tavoitetta ja
toimintaa. Opettajien osaamista nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista ja muodoista syvennetään syksyllä 2020 järjestettävillä oppilas- ja
opiskelijakuntapäivillä, joiden yhtenä teemana on nuorten vaikuttamisen mahdollisuudet Helsingissä.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä työ nuorten aloitejärjestelmän kehittämiseksi monipuolisemmaksi ja helpommin lähestyttävämmäksi. Nuorten aloitteiden käsittelyn seurantaa ja aloitteista viestimistä voidaan jatkossa helpottaa myös digitaalisesti. Munstadisivustoa ollaan parhaillaan uudistamassa Nuorten Helsinki -sivustoksi.
Tässä yhteydessä myös nuorten aloitteiden jättämisen ja seurannan
digitaalinen käyttöliittymä suunnitellaan uudestaan. Keskeistä on myös,
että aloitteisiin vastaavat asiantuntijat ovat yhteydessä nuoriin aloitteiden tekijöihin ja mahdollistavat näin prosessin avaamisen ja sen jatkoseurannan nuorille.
Toivomusponnesta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja
kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot, joihin vastaus pohjautuu.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 10.3.2020
HEL 2019-005122 T 00 00 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta nuorten aloitekanavan uudistamisesta:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään oppijoiden aktiiviseen
kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kasvaminen tärkeäksi. Toimialalla on tunnistettu olennaisiksi asioiksi kehittää Ruutivaikuttamisjärjestelmää yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
kanssa, selkeyttää kouluille, minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia
helsinkiläisnuorilla on sekä ottaa nuorten aloitteiden tekijät prosessin
alusta asti mukaan selvitystyöhön.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehitetään aktiivisesti Ruutivaikuttamisjärjestelmää ja erityisesti sen havainnollistamista kaupunkilaisille. Toimiala on yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
kanssa työstänyt kuvallista mallinnusta helsinkiläisnuorten vaikuttamisjärjestelmän selkeyttämiseksi oppilaitoksille. Mallinnuksesta ilmenee,
mitä valmiita vaikuttamisen prosesseja kaupungissa on tarjolla ja mitä
kanavia helsinkiläisnuori voi aktiivisesti hyödyntää. Kulttuurin ja vapaaajan toimialan kanssa tehtävässä yhteistyössä on vahvistettu vaikuttamisen kanavien ja keinojen mallintamista nuorille, jotta helsinkiläisten
nuorten olisi helppo tarttua erilaisiin kaupungin tarjoamiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Suunnittelua ja tarkennuksia on tehty siihen, miten
aiheesta viestitään oppilaitoksille ja kuinka kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimivat yhteistyössä lukuvuoden aikana. Mallinnuksen avulla myös oppilaitosten opettajat saavat
selkeän koosteen siitä, mitä vaikuttamisen mahdollisuuksia helsinkiläisillä nuorilla kaupungissa on.
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Demokratiakasvatus kuuluu olennaisesti niin perusopetuksen kuin lukio-opetuksenkin opetussuunnitelmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perusteisiin. Helsinkiläisnuoret harjoittelevat yhteiskunnallista päätöksentekoa, vaikuttamista ja osallisuutta monipuolisesti. Sekä perusopetuksessa että toisella asteella on paljon erilaisia käytäntöjä ja työryhmiä, joissa oppijat suunnittelevat ja kehittävät oppilaitoksen toimintaa. Oppijoille pyritään mahdollisimman monipuolisesti
havainnollistamaan erilaisia tapoja vaikuttaa ja tuoda esiin omia ajatuksia. Oppilaitoksissa myös kannustetaan oppijoita aktiivisesti osallistumaan ja kehittämään lähiympäristönsä toimintaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käydään jatkuvasti nuorten
kanssa keskustelua nuorten vaikuttamisen vahvistamisesta ja keinoista
tarttua yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä
keväällä 2019 ideoitiin ja työstettiin oppilaitoksiin jaettava osallisuuden
käsikirja, jossa havainnollistetaan eri tavoin oppilaskuntien toimintaa ja
vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
viestintää ja ohjausta suunnataan erityisesti oppilaskuntien hallitusten
ohjaaville opettajille sekä yhteiskuntaopin opettajille. Heille kuvataan
nuorten aloitejärjestelmän tavoitetta ja toimintaa. Toimialalla syvennetään opettajien osaamista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja muodoista syksyllä 2020 järjestettävissä oppilas- ja opiskelijakuntapäivissä.
Päivien aiheena on käsitellä nuorten vaikuttamista ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia Helsingissä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä, että nuoret tarttuvat heitä kiinnostaviin asioihin ja haluavat puuttua epäkohtiin. Eräs kanava tällaiseen on nuorten aloitejärjestelmä. Nuorten aloitejärjestelmää
kehitetään parhaillaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla monipuolisemmaksi ja helpommin lähestyttävämmäksi. Tässä kehitystyössä on
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ollut aktiivisesti mukana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varmistetaan, että aloitteisiin vastaavat asiantuntijat ovat yhteydessä nuoriin aloitteiden tekijöihin ja mahdollistavat näin prosessin avaamisen ja sen jatkoseurannan nuorille.
Aloitejärjestelmän lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kannustetaan nuoria tarttumaan asioihin jämäkästi ja olemaan myös suorassa vuorovaikutuksessa asiantuntijoihin. Toimialalla pidetään tärkeänä, että nuori saa vastauksen esittämiinsä kysymyksiin ja into vaikuttaa
ei laimene prosessin varrella.
Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889
heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 170
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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että nuorten aloitekanavaa on
kehitetty ja kehitetään jatkossakin nuorten toiveiden ja palautteiden
pohjalta.
Osana nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia toimivan nuorten aloitejärjestelmän tavoitteena on kannustaa 13–17-vuotiaita helsinkiläisiä
osallistumaan kunnalliseen päätöksentekoon. Aloitteet myös tuovat
kaupungille ajankohtaista tietoa nuorten toiveista, huolista ja ideoista.
Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä:
prosessit poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen
kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista. Nuorten aloitejärjestelmä
on kehittyvä toiminto, jota uudistetaan jatkuvasti paremmin nuoria palvelevaksi.
Nuorten aloitejärjestelmää koskevassa, kaupunginvaltuustolle
24.4.2019 antamassaan lausunnossa Helsingin nuorisoneuvosto nostaa esiin useita kehittämiskohteita. Lausunnon ja muiden nuorilta saadun palautteen pohjalta laadittiin kaupungissa toukokuussa 2019 toimialojen valmistelijoiden käyttöön uusi ohje nuorten aloitteisin vastaamisesta. Nuorten aloitteisiin vastauksia valmistelevat löytävät ohjeen
Helsingin asianhallintajärjestelmä Ahjosta. Nuorisoneuvosto voi osaltaan viedä toimialoille tietoa aloitevastausten valmisteluohjeesta sekä
hyvistä vastauskäytännöistä esimerkiksi omissa toimialaryhmissään.
Nuorten aloitteiden toteutumisen seurannan ja siitä tiedottamisen puute
nousee esiin nuorisoneuvoston 24.4.2019 antamassa lausunnossa.
Haasteet on kaupungissa tunnistettu. Kunkin aloitteen johdosta suoritettujen toimenpiteiden edistymisestä pystyy raportoimaan vain se toimiala tai palvelu, jonka toimintaan aloite kuuluu. Aloitteiden toteutumisen seurannan ja siitä tiedottamisen tulee siis olla kaupungin kaikkien
toimialojen vastuulla.
Nuorten aloitteiden etenemistä ja siitä viestimistä voidaan tulevaisuudessa osaltaan helpottaa digitaalisesti. Nuorisopalveluiden Munstadisivusto, jonka osana nuorten aloitekanava toimii, on parhaillaan uudistumassa laajasti Nuorten Helsinki -sivustoksi. Tässä yhteydessä myös
nuorten aloitteiden jättämisen ja seurannan digitaalinen käyttöliittymä
suunnitellaan uudestaan. Yksi vaihtoehto on rakentaa nuorten aloitesivusto toimimaan vuorovaikutteisella Decidim-alustalla, joka on vuonna
2019 otettu käyttöön Helsingin osallistuvan budjetoinnin sekä nuorten
RuutiBudjetin alustana.
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Nuorten aloitteita koskevassa lausunnossaan 24.4.2019 nuorisoneuvosto nostaa esiin myös sen, että nykyisellä aloitesivulla ei ole tietoa
saatavilla ruotsiksi. Nuorten esityksen pohjalta nykyinen sivusto käännettiin toukokuussa 2019 ruotsiksi, ja myös aloitelomake on nyt saatavilla ruotsinkielisenä. Uudelle Nuorten Helsinki -sivustolle Ruudin palvelut tulevat molemmilla kotimaisilla kielillä.
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen on sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan että koko kaupungin strateginen painopiste. Kulttuurin ja vapaaajan toimialalla asiakaslähtöisyyttä tuetaan palvelupolkujen kuvauksella. Nuorten aloitejärjestelmä on yksi palvelu, josta tuotetaan vuoden
2019 aikana palvelupolun kuvaus.
Helsingin nuorten aloitejärjestelmää tutkitaan parhaillaan myös kahdessa opinnäytetyössä. Muotoilun (YAMK) opinnäytetyössä tutkitaan
nuorten aloitejärjestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen
kokemusta ja sitä miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin nuorten tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten
yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja. Yhteisöpedagogiikan (YAMK) opinnäytteessä keskitytään nuorten aloitteiden johdosta tehtyyn viranhaltijavalmisteluun ja siihen miten sitä tulisi kehittää, siten että aloitteiden
käsittely ja edistäminen olisi tehokkaampaa. Molempien töiden tuloksia
tullaan hyödyntämään aloitejärjestelmän kehittämisessä.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091
johanna.laukkanen(a)hel.fi
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§ 238
Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päätösten hyvinvointivaikutusten painottamisesta sosiaali- ja terveystoimialan talouden
suunnittelussa
HEL 2019-007389 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna
Vuorjoen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.3.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 19.6.2019 kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän tähtäimen
hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa." (Alviina
Alametsä).
Kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähenPostiosoite
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tää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat. Yhtenä painoalueena on mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2019 § 213 Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosiksi 2019-2021. Siihen sisältyvät tavoitteet tarkistetaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Lisäksi uutta kansallista mielenterveysstrategiaa hyödynnetään osana kaupunkitasoista
HYTE-työtä.
Stadin ikäohjelma on laadittu hyvinvointisuunnitelmaan perustuen. Ikäohjelma toimii kaupungin toimenpidesuunnitelmana ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluvat mm. iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemat palvelut ja omaishoidon järjestäminen. Tavoitteet, vaikutukset, seuranta ja vastuutahot on otettu huomioon eri toimialojen ja verkostojen näkökulmasta.
Pitkävaikutteiset terveys- ja hyvinvointivaikutukset painottuvat kaupunkistrategian kärkihankkeisiin kuuluvassa liikkumisohjelmassa. Samalla
tavalla pitkävaikutteista on esimerkiksi Savuton Helsinki -verkoston
toiminta.
Sosiaali- ja terveystoimen talouden suunnittelussa lähtökohtana on
määrärahojen ja voimavarojen kohdentaminen hyvinvointia ja terveyttä
edistäviin ja tuottaviin palveluihin.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi on vakiintunut osaksi suunnitelmien ja päätösesitysten normaalia valmistelua sosiaali- ja terveystoimessa. Vaikutusten arviointiohjeeseen sisältyy myös psyykkiseen
hyvinvointiin liittyvien vaikutusten arviointi.
Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.3.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 239
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

31.3.2020
2.4.2020
31.3.2020

2.4.2020

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

1.4.2020
3.4.2020
2.4.2020

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 240
Helsingin teatterisäätiö sr:n sääntömuutos
HEL 2020-002903 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin teatterisäätiön sr:n
sääntöihin lisätään uusi kaupungin johtamisen ja hallinnon keskeisten
periaatteiden mallisääntöjen mukainen tietojensaantioikeutta koskeva
13 §.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen
kokouksen viimeisenä asiana.
Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin teatterisäätiö sr säännöt

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Asianomainen

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin Teatterisäätiö sr
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Helsingin Teatterisäätiö sr ylläpitää Helsingin kaupunginteatteria. Teatteri tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen kotimaisia ja ulkomaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.
Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.
Sääntömuutos
Helsingin teatterisäätiö sr on valmistellut sääntömuutosta. Kyse on
sääntöjen muuttamisesta vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä (Hyvä hallinto- ja johtamistapa khs 17.6.2019) koskevan ohjeen
mukaiseksi. Sääntöjen päivittämistä on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.
Säätiön sääntöihin on lisätty uusi lauseke (13 §) koskien tietojensaantioikeutta. Muilta osin sääntöjä ei ole muutettu. Säätiön hallitus on käsitellyt asiaa ja päättänyt osaltaan hyväksyä sääntömuutoksen. Helsingin
teatterisäätiö sr:n sääntöjen mukaisesti sääntöjen muuttamiselle on
saatava myös Helsingin kaupungin suostumus.
Lopuksi
Säätiön hallituksen perustelut huomioiden Helsingin kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutosehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin teatterisäätiö sr säännöt

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Asianomainen
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tus
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 232, 233, 235, 236, 237, 238 ja 239 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 234 ja 240 §:t.
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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 oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

13/2020

52 (53)

06.04.2020

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 täyttää 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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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen

Anni Sinnemäki

Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.04.2020.
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