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§ 50
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet
Pauliina Saares ja Heimo Laaksonen sekä varatarkastajiksi jäsenet
Laura Varjokari ja Sami Muttilainen.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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§ 51
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:
Hallintojohtaja
11.3.2020, 7 §
Fredriksbergin toimistorakennuksen turvajärjestelmien suorahankinta
19.3.2020, 8 §
Avustuksen hakeminen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolta kulttuuripalvelukokonaisuuden lasten ja nuorten taidekeskus Annantalolle
Taidetestaajat-hankkeen koordinaatioon lukuvuodelle 2020 - 2021
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kulttuurijohtaja
9.3.2020, 7 §
Vuotalon teleskooppikatsomon muutostyö
24.3.2020, 8 §
Pakettiauton hankinta kaupunginmuseolle
Taidemuseon johtaja
9.3.2020, 19 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Tehtaankadun ala-aste, tilauspäätös
9.3.2020, 20 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Konalan ala-aste, tilauspäätös
13.3.2020, 21 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Ressun lukio, teostilauspäätös
24.3.2020, 22 §
Taideteoslaina taidemuseolta Kansallisgallerialle, Magnus Enckell,
23.10.2020-14.2.2021 Ateneumin taidemuseo
Kulttuurin edistämisen päällikkö
20.3.2020, 5 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuurin edistämisen päällikön 3.
jako
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Liikuntapalvelukokonaisuus
Liikuntajohtaja
12.3.2020, 17 §
Liikuntapalvelukokonaisuuden esihenkilöiden valmentavan koulutuksen
hankinta
25.3.2020, 18 §
Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2020-002956
Liikuntapaikkapäällikkö
10.3.2020, 13 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan vuokraus Kulttuuriosuuskunta Sähinälle
10.3.2020, 14 §
Liikkumiskortti ja päätös kortin hinnasta vuonna 2020
20.3.2020, 15 §
Pukuhuonetilojen vuokraus Laajasalon liikuntapuiston yhteydessä olevasta Laajasalon palloiluhallista Laajasalon Jalkapallonurmi Oy:lle
Liikuntapalvelupäällikkö
9.3.2020, 7 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki International Horse Show 2020
Ulkoilupalvelupäällikkö
11.3.2020, 14 §
Keittiötilan vuokraaminen Ateriax Catering Oy:lle Kivikon hiihtohallista
17.3.2020, 15 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Aurinkolahdenlaiturista EW Finland Oy:lle
18.3.2020, 16 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Merisataman
Kompassilaiturista Rib-Pro Oy:lle
19.3.2020, 17 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus Hiekkalaiturista Testpoint Oy:lle
20.3.2020, 18 §
Skogsholmenin saaren saunamökin vuokra- ja hoitosopimus Kartanon
Venekerho ry:n kanssa
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23.3.2020, 19 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus käyttöoikeudella Kauppatorin Linnnanlaiturista Pluskeli Oy:lle
24.3.2020, 20 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraus käyttöoikeudella Merisataman Kompassilaiturista Juva Shipping Oy:lle
26.3.2020, 21 §
Laituripaikan vuokraus käyttöoikeudella (Kolera-allas paikka 4) City
Cruisers Ky:lle
27.3.2020, 22 §
Aluspaikan vuokraus Hietalahden Sillilaiturista Wave and Soul Cruises
Oy:lle
Nuorisopalvelukokonaisuus
Itäinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö
9.3.2020, 2 §
Vuokran kohtuullistamispäätös Suomen Diakoniopistolle Östersundomin leirikeskuksessa
Kumppanuuspäällikkö
23.3.2020, 14 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustuspäätöksen
2020 muuttaminen
Kulttuuri- ja kirjastojaosto
17.3.2020, § 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
17.3.2020, § 6
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako
17.3.2020, § 7
Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaosto päätökseen 04.02.2020, § 4 koskien
Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettyä avustusta
17.3.2020, § 8
Avustuksia koskevien päätösten delegointi kulttuurin edistämisen päällikölle
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Postiosoite
PL 25401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja

6/2020

5 (58)

Asia/2
31.03.2020

Tommi Laitio
Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764
pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764
pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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Käyntiosoite
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§ 52
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2019
HEL 2020-003509 T 00 01 01

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja oikeutti
toimialajohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 89045
sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Toimintakertomus 2019 24.3._(PDFA)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kertomusvuosi oli toimialan toinen kokonainen toimintavuosi ja tilastojen valossa hienosti onnistunut, sillä lähes kaikkien palvelujen kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna selvästi.
Käyntikerrat
Kirjasto
Liikunta
Nuoriso

2018
8 miljoonaa
9,6 miljoonaa
840 000

Käyntikerrat kulttuuripalveluissa
Kulttuurikeskukset
Kaupunginmuseo
HAM, kaupungin taidemuseo
Kaupunginorkesteri
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2019
862 000
481 000
188 000
111 000
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Viime vuonna toimialalla oli kaksi vetovoimatekijää ylitse muiden: ensimmäistä kokonaista aukiolovuottaan toiminut keskustakirjasto Oodi ja
kaupungin strategisiin kärkihankkeisiin kuuluva Liikkumisohjelma. Oodi
kohosi heti alkuvuodesta yhdeksi kaupungin huomattavimmista puheenaiheista ja sai runsaasti myös kansainvälistä huomiota.
Kaupunkilaisten arkiliikkumisen lisäämiseen ja ylipäätään liikunnallisen
aktivisuuden lisäämiseen tähtäävän Liikkumisohjelman tavoitteita toteutettiin yhdessä neljän muun toimialan kanssa suunnitellun mukaisesti,
ja toimenpidesuunnitelmaan kirjatuista 57 kehittämistoimenpiteestä on
saatu käyntiin täysimääräisesti hienot 85 prosenttia.
Liikkumisohjelman ohella toimialalla oli kaksi muuta kärkihanketta, eli
Helsinki Biennaali ja sen valmistelu sekä digitaalisen muutoksen edistäminen toimialalla. Molemmat edistyivät suunnitelmien mukaisesti.
Kärkihankkeiden edistämisen ja kaikille omistetun Oodin ja muiden kirjastojen lisäksi työtä asiakkaiden hyväksi tehtiin sitoutuneesti kaikissa
palveluissa: nuoria opastettiin syrjäytymisen ehkäisemisen hengessä
nuorisotaloissa, kävijöitä hemmoteltiin liikuntapalveluin ja upein näyttelyin ja tapahtumin taidemuseossa, museoissa ja kulttuurikeskuksissa
ympäri kaupungin vuoden alusta sen loppuun.
Tehty työ ja palvelutarjonta näkyi ja kuului asiakkaille myös mediassa:
kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden medianäkyvyydessä ja näkyvyyden
laskennallisessa mainosarvossa päästiin huippulukemiin, ja kasvua
vuoden 2018 näkyvyyteen syntyi lähes kaikissa palveluissa reilusti.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 89045
sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Toimintakertomus 2019 24.3._(PDFA)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tilinpäätös
HEL 2020-002504 T 02 06 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan vuoden 2019 tilinpäätöksen.
Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030
kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

2019 KUVA Käyttötalous palvelut
2019 Kuva Investoinnit
2019_ Kuva sitovat toiminnalliset tavoitteet
2019 Kuva suoritteet
2019 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
2019 Kuva tilinpäätösteksti

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin
ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan
toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteissä sekä toimialan toimintakertomuksessa.
Käyttötalous 41001
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tulosbudjetissa tuloille
oli varattu määrärahaa 31 472 067 euroa ja menoille 216 038 266 euroa. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on −184 566 199 euroa.
Toimiala on nettobudjetoitu, joten toimialalta edellytetään toimintakatteessa pysymistä.
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Toimialan tilinpäätöksessä tulot ovat 33 528 200 euroa ja menot 218
081 214 euroa. Tulot ylittävät budjetin 2 056 133 eurolla ja menoylitys
oli 2 042 947 euroa. Toimintakate oli −184 553 013 ja se ylittyi 13 186
eurolla. Tilinpäätös sisältää 820 000 euron tulospalkkiovarauksen.
Avustukset 41002–41003
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin
laitosavustukset (22 971 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (14
070 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha oli 37 041 000
euroa ja toteuma 37 018 604 euroa. Määräraha alittui liikunnan osalta
22 396 eurolla. Syynä oli ennakoitua alhaisempi vuokra-avustustarve.
Investoinnit 80504
Investointeihin osoitettua määrärahaa oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ylitysoikeuksineen 9 033 891 euroa.
Toimialan investointeihin käytettiin noin 6 726 814 euroa, josta ICT
hankintojen osuus oli 3 443 782 euroa ja muita hankintoja 3 283 032
euroa. Määrärahoja jäi käyttämättä 2 307 077 euroa, joiden osalta toteutus siirtyi vuodelle 2020. Kaupunginhallitus on 10.2.2020 esittänyt
kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2019
käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta ylitysoikeutta vuoden 2020
talousarvioon.
Merkittäviä investointeja vuonna 2019 olivat keskustakirjasto Oodiin ja
toimialan digitalisaatio-ohjelmaan liittyvät hankinnat.
Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030
kalle.kujala(a)hel.fi
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2019 KUVA Käyttötalous palvelut
2019 Kuva Investoinnit
2019_ Kuva sitovat toiminnalliset tavoitteet
2019 Kuva suoritteet
2019 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
2019 Kuva tilinpäätösteksti
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§ 54
Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen nuorisopalvelukokonaisuudessa
HEL 2020-004219 T 00 01 00

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen alueen aluepäällikkö Tiina Hörköllä (vakanssi 035975)
ei ole Helsinki-avun johtamisen ajalta 19.3.–31.5.2020 omaan vakituiseen virkaan liittyvää virkavastuuta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
siirsi virkavastuun ja viranhaltijapäätökset nuorisoasiainjohtaja Mikko
Vatkalle (vakanssi 035974). Muut tehtäväjärjestelyt liittyvät työsuhteisiin tehtäviin.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Koronaviruksesta aiheutuvan COVID-19 tartuntatautiepidemia johdosta
on käynnistetty 30.3.2020 Helsinki-apu, jossa tarjotaan asiointi- ja keskusteluapua yli 70-vuotiaille helsinkiläisille. Palvelu on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Koska läntisen nuorisotyön aluepäällikkö
Tiina Hörkkö toimii koronatilanteen aikana Helsinki-avun johtajana, niin
on tarpeen tehdä virantoimitusvelvollisuuden muutos hänen osalta.
Postiosoite
PL 25401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25

Puhelin
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Faksi
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Hörkkö on toimialalta paras tehtävään, koska hänellä on pitkä auttamistyön tausta, hän on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja hän on aiemmin johtanut Vantaan keskitettyjä puhelinpalveluja.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2004) 23 §:n mukaan
voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävän kunnan viranomainen voi varattuaan tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, kun toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Poikkeuksellinen
epidemiatilanne edellyttää uudelleenjärjestelyjä.
Viranhaltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä virantoimitusvelvollisuuden muutosta.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 55
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnesta, että kaupunkistrategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi tehdään syvällinen arviointi
HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toivomusponteen, jossa edellytetään arvioinnin tekemistä kaupunkistrategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla erityisesti kirjasto- ja nuorisopalvelukokonaisuudet ovat aloittaneet lisämäärärahojen turvin kokeiluja
omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun alueilla.
Voimavaroja kohdistetaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman kohdealueille: Kontula-Mellunmäkeen, Malmille, KannelmäkiMalminkartanoon ja Meri-Rastilaan. Kirjastoissa varmistetaan etenkin
lasten kirjastopalvelujen resurssit ja maahanmuuttajavaltaisilla alueilla
parannetaan digiopastuksen edellytyksiä. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan
myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa.
Tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia edistetään myös palvelustrategiavalmistelulla ja kaupungin tilojen saamisella helposti ja turvallisesti
kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä käyttöön.
Kaupunkistrategian keskeisen tavoitteen toimenpidekokonaisuus on jäsentynyt Mukana-ohjelman ja Hyte-ohjelman myötä. Tavoitteet alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi vaatii kuitenkin pitkäkestoisia toimenpiteitä. Eri toimialojen toteuttamien toimenpiteiden ja resursoinnin kokonaisarvioinnilla voidaan todentaa kaupunkistrategian keskeisen tavoitteen toteutumisaste ja antaa tarvittavaa tietopohjaa uuden strategiakauden tavoitteiden valmistelulle.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016
mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
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Liitteet
1

Anttila Maija, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt 3.4.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Maija Anttilan toivomusponnesta liittyen SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta. Valtuusto
edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian
keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen
vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, missä arvioidaan eri hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja siihen tarvittavien rahojen riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seuraavalle valtuustokaudelle laadittavaan strategiaan. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan
liitteenä.
Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016
mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 56
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen kokeilujen raportoinnista kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 2020 syyskuuhun mennessä
HEL 2020-001164 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kokeilun väliraportointia
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2020 syyskuuhun mennessä myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Kirjasto- ja nuorisopalveluiden erityiskohtelun rahoituksen kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun
asti. Kokeilun tulosten varsinainen arviointi tehdään osana kaupunkitasoista arviointia kokeilun päätyttyä.
Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen on asetettu
kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.”
Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat
vuonna 2020 lisämäärärahalla kokeilun omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla.
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myönteisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen
resurssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen edellytyksiä.
Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitettiin lisärahoitusta niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia. Malli on
kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot yksikön kanssa. Mallissa kaupungin alueita tarkastellaan neljää muuttujaa hyödyntäen. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus,
yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi vuoden
2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen nuorisotyön
toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun mallin mukaan.
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Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019–2021 painopisteistä. Kaupunkistrategiakaudella 2017–
2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia innovaatioita
syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, joilla on
tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606
inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet
1

Toivomusponsi 1, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt 3.4.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran
toivomusponnesta liittyen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen mukaisten kokeilujen tulosten raportoinnin mahdollisuuksista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa vuoden 2020 syyskuuhun
mennessä. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.
Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa multa lautakunnilta.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606
inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 57
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä
eri tahojen kanssa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä
HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomuspontta kannatettavana. Vuoden 2020 sitovana tavoitteena (Me ja muut -hanke) kulttuurin ja
vapaa-ajan toimiala kartoittaa toimialansa palveluiden toimijakenttää
luoden toimintaperiaatteet ja mallin yhteistyölle toimialan palveluiden
ekosysteemin kanssa. Me ja muut -hankkeen osana selvitetään toimialan palveluiden ohjauskeinot suunnata tarvittaessa palveluiden toimijakentän toimintaa myönteisen erilliskohtelun mallin mukaisesti.
Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen asetetaan
kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.”
Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat
vuonna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa
vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla.
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myönteisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen
resurssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen edellytyksiä.
Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitettiin lisärahoitusta niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia. Malli on
kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikön kanssa. Mallissa kaupungin alueita tarkastellaan neljää muuttujaa hyödyntäen. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus,
yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi vuoden
2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen nuorisotyön
toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun mallin mukaan.
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Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019–2021 painopisteistä. Kaupunkistrategiakaudella 2017–
2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia innovaatioita
syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, joilla on
tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan kaupunkiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Palveluverkon suunnittelussa ja sitä ohjaavassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liittyviä ilmiöitä, kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestörakenteellisia eroja sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Yhtenä tavoitteena
on suunnata suunnittelussa resursseja niille alueille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikuttavasti vähentää kaupunkilaisten välistä eriarvoisuutta. Kaupungin tehtävä on huolehtia siitä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osallistumaan.
(Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet, kulttuurija vapaa-aikalautakunta 14.1.2020, § 3)
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606
inari.penttila(a)hel.fi

Liitteet
1

Jalovaara Ville, toivomusponsi 2, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt 3.4.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran toivomusponnesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen
yhteydessä mahdollisuuksista selvittää yhteistyö kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen
kanssa. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.
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Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606
inari.penttila(a)hel.fi
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1

Jalovaara Ville, toivomusponsi 2, Kvsto 29.1.2020 asia 10
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§ 58
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
koskien opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisehdotusta
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 esimerkillisen, 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.
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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.
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) korkeatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta;
2) sivistystä;
3) hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Helsingin kanta:
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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 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
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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;
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 käsitPostiosoite
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teistä 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
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.
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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.
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:
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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.
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
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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 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:
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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.
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:
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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 §)
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.
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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 määräytymisessä (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
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.
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Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Lausuntopyyntö 26.2.2020, saate
Lausuntopyyntö 26.2.2020
Lausuntopyyntö 26.2.2020, liite, esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt 1.4.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisehdotuksesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 26.02.2020 lausuntoja muistiosta
esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi perjantaihin
3.4.2020 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa
10.4.2020 saakka.
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 yksi miljoona euroa. Varsinaisesti vapaan kentän uudistuksen toimeenpano on käynnistetty koPostiosoite
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konaisuudessaan 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. Uudistus 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 Teatern ja Tampereen Työväen
Teatteri -nimisten teattereiden rahoitusasema säilyisi nykyisellään siten, että niiden valtionosuusprosentti olisi koko toiminnan osalta 60.
Laskennasta säädettäisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa
(1705/2009), jäljempänä rahoituslaki.
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 siPostiosoite
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sältyy myös toimintayksiköiden useampivuotiset rahoitussuunnitelmat.
Kolmen ja kuuden vuoden määräajaksi tehtävät rahoitussuunnitelmat
tukisivat pitkäjänteistä, tavoitteellista kehittämistä ja uudistamista.
Kaupunginhallitus käsittelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon kokouksessaan 6.4.2020, jonka jälkeen asiasta annetaan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntopalvelu.fi:ssä.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Lausuntopyyntö 26.2.2020, saate
Lausuntopyyntö 26.2.2020
Lausuntopyyntö 26.2.2020, liite, esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 59
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön
toimialalle Malminkartanon harrastushallin hankesuunnitelmasta
HEL 2019-012512 T 10 01 02

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden Malminkartanon harrastushallia koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 25.2.2020.
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188
tiina.horkko(a)hel.fi
Jukka Moilanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21156
jukka.moilanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma Harrastushalli
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarvekuvaus monitoimihalli 9.12.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta 25.2.2020 päivätystä osoitteeseen Ruosilantie 18
suunnittelusta harrastushallin hankesuunnitelmasta.
Uudet tilat tukevat Mukana-ohjelman ja Liikkumisohjelman toteutusta
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Malminkartanon alueella tai sen lähiympäristössä ei ole riittävästi matalan kynnyksen harrastustoimintaa mahdollistavia tiloja. Tämä on todettu
sekä asukkaiden, kaupungin, että monien muiden alueella toimijoiden
puolesta. Harrastushallissa Helsingin kaupunki, alueen toimijat sekä
asukkaat järjestävät monipuolista matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Matalan kynnyksen harrastustoiminta tukee perheiden yhdessäoloa, hyvinvointia ja lisää liikuntamahdollisuuksia, kulttuuriharrastuksia
sekä tukee alueen nuorisotyötä. Harrastushallin avulla toteutetaan
eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanketta Mukana-ohjelmaa ja Liikkumisohjelmaa koko
Kaarelan alueella.
Uusien tilojen vaikutus kustannuksiin
Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1 028 htm². Kaupunkiympäristön
toimialan arvioima kokonaisvuokra on noin 16,0 euroa/m²/kk eli noin
197 400 euroa/vuosi. Vuokra sisältää tilan omistajan kustannuksellaan
tekemät vuokrasopimuksen mukaiset muutostyöt, jotka mahdollistavat
tilojen käyttöönoton kokoontumis- ja liikuntatilana. Malminkartanon harrastushalli on ollut mukana vuokra- ja osakekohteiden hankeohjelmassa vuosille 2019–2021 ja harrastushallin vuokrakustannukset on huomioitu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetissa.
Hankkeen aikataulu
Harrastushallille soveltuvia tiloja on etsitty useamman vuoden ajan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimitilavuokrauksen toimesta. Kaupungin omaa tilaa ei ole löytynyt Malminkartanon ja Kannelmäen alueelta. Ongelmana on ollut, ettei myöskään ulkopuolelta vuokrattavia tiloja ole löytynyt.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteisen näkemyksen mukaan edellä mainitut tavoitteet saavutetaan sijoittamalla toimipiste osoitteeseen Ruosilantie 18.
Tämän hetkisen aikataulun mukaisesti tilojen luovutus käyttäjälle tapahtuu 1.9.2020. Tilojen vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva
kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen
mahdollinen vuokrasopimuksen päättymispäivä on viiden (5) vuoden
kuluttua alkamispäivästä.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
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Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188
tiina.horkko(a)hel.fi
Jukka Moilanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21156
jukka.moilanen(a)hel.fi
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Hankesuunnitelma Harrastushalli
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarvekuvaus monitoimihalli 9.12.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 60
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 12576)
HEL 2019-012427 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa
ja asemakaavan muuttamista (nro 12576):
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto perustuu olettamukseen,
että Sompasaaresta Tervasaaren rakennettava silta noudattaa samoja
periaatteita kuin Kalasataman ja Mustikkamaan välinen kevyen väylän
silta. Kalasataman ja Mustikkamaan välisen sillan alituskorkeus on 6,7
metriä.
Samalla alituskorkeudella toteutettu silta Sompasaaren ja Tervasaaren
väliin aiheuttaa huomattavia muutoksia pienvenesatamien sekä reittiveneiden toimintaan. Reittiveneiden kotisatama sijaitsee Kruununhaassa.
Toteutuessaan silta vaikuttaisi haitallisesti Suomen Moottoriveneklubi
ry:n, Merihaan Veneseura ry:n, Halkolaiturin Veneilijät ry:n sekä kaupungin suoravuokrausvenepaikkojen käytettävyyteen. Arviolta noin
150–180 huvivenettä jäisi ilman kotisatamapaikkaa Hakaniemenrannan
ja Pohjoisrannan alueella. Käytännössä tämä saattaisi pakottaa kerhot
lakkauttamaan toimintansa. Liikuntapalvelut ei pystyisi osoittamaan venekerhoille uutta korvaavaa venesatamaa.
Lisäksi siltayhteys estäisi noin 10 ammattiliikenteessä olevan vesibussin pääsyn nykyiseen vesibussien kotisatamaan.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen toivomusponnesta, jossa valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet
rakentaa Nihdistä Tervasaareen kevyen liikenteen silta, joka parantaisi
entisestään alueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.
Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet
1

Pajunen Jenni, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 6

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 61
Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
Tapulin Liikuntakeskus Oy:n liikuntahallihanketta koskevasta lainahakemuksesta
HEL 2019-000133 T 02 05 03 00

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Tapulin Liikuntakeskus Oy:n lainahakemuksesta, joka
koskee Tapulinkaupungin liikuntapuistoon rakennettavaa liikuntahallia:
Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 560
000 euron lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheiluja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.
Hakemuksen mukaan Pohjois- ja Koillis-Helsingissä on erittäin suuri
pula liikuntapaikoista. Alueelle rakennetaan myös paljon uudisasutusta.
Koillis-Helsingin kasvuennuste vuoden 2030 loppuun mennessä on 25
000 – 30 000 uutta asukasta. Uuden liikuntakeskushankkeen myötä
harrastus- ja kilpaliikuntavuorojen (mm. salibandy, käsipallo, lentopallo,
voimistelu) saatavuus pystytään takaamaan alueella sekä uusien harrastajien määrää pystytään kasvattamaan.
Tapulin Liikuntakeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 3 900 000 euron (alv 0%) hankkeelle rahoitussuunnitelman
mukaista 1 560 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otettavalla 1 190 000 euron lainalla, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 400 000 euron omalla
pääomalla.
Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.
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Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa oleva
summa 30 622,88 euroa korjattiin oikeaksi 22 966,56 euroa, siten että
kyseinen kappale kokonaisuudessaan kuuluu: "Tapulinkaupungin liikuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan
tilojenkäytön avustusmäärärahoihin Lisäksi hanke lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 22 966,56 euroa
vuodessa. Liikuntakeskuksen operaattorina tulee toimimaan Tapanilan
Urheilutalosäätiö sr, jolla on pitkäaikainen kokemus liikuntahallitoiminnasta."
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet
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Pohjakuva ja alue luonnos, Tapulin liikuntakeskus.pdf
Salassa pidettävä (HeTil 13§)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tapulin Liikuntakeskus Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 1 560 000 euron suuruisen lainan
myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tapulinkaupungin
liikuntapuistoon rakennettavan liikuntakeskuksen rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja
ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.
Kerrosalaltaan noin 3 890 m²:n halliin tulee kaksi salibandykenttää,
joissa voi harrastaa myös futsalia, käsipalloa, lentopalloa ja maalipalloa. Hallin kolmas lohko peitetään kolmella 14 x 14 m kanveesilla. Kentät ovat helposti muunneltavissa myös muulle urheilulle, esimerkiksi
tanssiurheilulle. Suunnitelmissa on piirretty pukuhuonetiloja 3
kpl/kenttä. Liikuntahalliin on varattu kattavasti varastotilaa ja hallin sisääntulon yhteyteen on sijoitettu asiakaspalvelutila/kahvio kooltaan
noin 60 m². Hankkeessa on huomioitu esteettömyys ja tilat on sijoitettu
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yhteen kerrokseen. Liikuntaesteisille on varattu sosiaalitilat, joissa esteettömyys on huomioitu.
Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat
noin 3 900 000 euroa (alv 0%). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on
suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitokselta otettavalla 1 190 000 euron
lainalla, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 400 000 euron omalla pääomalla. Tapulin Liikuntakeskus Oy on esittänyt laina-ajaksi 15 vuotta.
Tapulinkaupungin liikuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusmäärärahoihin Lisäksi
hanke lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 30 622,88 euroa vuodessa. Liikuntakeskuksen operaattorina
tulee toimimaan Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, jolla on pitkäaikainen
kokemus liikuntahallitoiminnasta.
Hankkeen rakennustöiden olisi tarkoitus käynnistyä syyskuussa
2020,ja hankkeen arvioidaan valmistuvan kaikilta osin toukokuun loppuun mennessä vuonna 2021.
Tapulinkaupungin liikuntapuistossa sijaitsevan maa-alueen vuokraus
on esillä tässä samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 10.3.2020, jossa lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myönnettäisiin oikeus maa-alueen
vuokraukseen esityksen mukaisesti 31.12.2043 saakka.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunginympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein.
Hanke palvelee liikuntatarkoituksia lisäämällä laajasti harrastettujen sisäpalloilulajien tarvitsemia tiloja sekä parantamalla koululiikunnan
mahdollisuuksia erityisesti alueen ala-asteen osalta ja on näin ollen
Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n
mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista
lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
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Salassa pidettävä (HeTil 13§)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 62
Maa-alueen pitkäaikainen vuokraaminen Tapulinkaupungin liikuntapuistosta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle
HEL 2019-001722 T 10 01 01 02

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin
kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila), Tapulikaupungin liikuntapuiston alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn noin 7 000 m²:n
suuruisen maa-alueen (osa kiinteistöä 091-40-9904-0004) vuokraamista Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka.
1.
Vuokra-aika alkaa liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien ja päättyy 31.12.2043 ilman erillistä irtisanomista.
2.
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiarvon pistelukua 1968 on 45 933,12 euroa (alv. 0 %).
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Vuokra on laskettu
suunnitteilla olevan liikuntahallin 3 890 k-m²:n mukaan.
Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.
3.
Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 22
966,56 euroa (alv 0 %).
Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä
lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia
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Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus
oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
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Vuokraus, 4.11.2019, liite, kartta
Vuokraus, 4.11.2019, liite, Yhtiökokouksen pöytäkirja 2.11.2019
Kartta_Tapulikaupunki
Maanvuokrasopimus Tapulin liikuntakeskus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tapulin Liikuntakeskus Oy on hakenut 4.11.2019 päivätyllä hakemuksella maa-alueen vuokrausta Helsingin kaupungin 40. kaupunginosasta
(Suutarila), Tapulikaupungin osa-alueelta liikuntatoimintaa varten vähintään 25 vuoden ajaksi. Alue vuokrataan Tapulin Liikuntakeskus
Oy:lle kuitenkin 31.12.2043 asti, sillä alue on vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2043 saakka.
Tapulin Liikuntakeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle
alueelle 3 890 m²:n suuruinen liikuntahalli palvelemaan ensisijaisesti
salibandyn ja muiden palloilulajien kuten käsipallon, lentopallon, futsalin, maalipallon ym. sekä voimistelun harrastajien tarpeita pääkaupunkiseudulla. Halliin rakennetaan kaksi salibandykenttää erilaisten palloilulajien tarpeisiin sekä liikunta-alue, johon on suunniteltu kolme erillistä
voimistelijoiden kanveesia lasten, nuorten ja aikuisten voimistelulle. Liikuntaesteisille on varattu sosiaalitilat, jotka on suunniteltu esteettömiksi. Lisäksi hallin sisääntuloaulaan sijoitetaan kahviotila.
Liikuntahallin palvelemien lajien harrastajamäärän kasvun esteenä on
ollut pula liikuntapaikoista Pohjois- ja Koillis-Helsingissä. Harrastustilojen puute on hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja näin ollen
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rajannut harrastajamäärien kasvua. Tarvittavien liikuntatilojen määrä
tulee kasvamaan entisestään lähialueiden lisärakentamisen myötä.
Alueen asemakaava
Alueella on voimassa 24.4.2015 lainvoiman saanut asemakaava
12191, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).
Sisäinen vuokraus
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan on vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein
(vuokratunnus Y3140-6).
Vuokra-alue ja vuokran määrittely
Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 7 000 m². Kaavan sallima julkisivun maksimikorkeus on 19 metriä.
Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4
maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Vuokrattavan
alueen vuokra on määritelty rakennettavan urheiluhallin, 3 890 k-m²
mukaan, pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin,
jossa "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa.
Toteutuessaan hanke tulee lisäämään liikuntatoimintaa alueella ja esteettömiksi suunniteltujen tilojen myötä kohentaa myös toimintarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia.
Valtiontukiarviointi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Tapulin Liikuntakeskus Oy:n maanvuokrahakemuksen käsittelyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan
mukaista valtiontukea.
Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Tapulin Liikuntakeskus Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevalle maa-alueelle rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä
ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista
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valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti
paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai
investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole
omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).
Toimivalta alueiden vuokrauksissa
Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuurija vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maaalueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.
Asia palaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen liikuntajohtajalle
vuokrasopimuksen solmimista varten.
Pysäköintialueesta tehdään erillinen sopimus vuokralaisen kanssa.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Hakemus, Vuokraus 4.11.2019
Vuokraus, 4.11.2019, liite, kartta
Vuokraus, 4.11.2019, liite, Yhtiökokouksen pöytäkirja 2.11.2019
Kartta_Tapulikaupunki
Maanvuokrasopimus Tapulin liikuntakeskus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikuntapaikkapäällikkö 08.02.2019 § 6
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§ 63
Rakennuksien vuokraaminen Mustikkamaan liikuntapuistosta Helsingin Melojat (HEME) ry:lle melontatoimintaa varten
HEL 2020-001084 T 10 01 01 03

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin Melojat
ry:lle Mustikkamaan liikuntapuistossa, osoitteessa Mustikkamaantie 3,
sijaitsevat liitekarttaan merkityt rakennukset melontatoimintaa varten
1.1.2020–31.12.2029 väliseksi ajaksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemän siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
sopimuskauden aikana.
Vuosivuokrana peritään 2 491,82 euroa (alv 0 %).
Muutoin sopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.
Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hakemus 6.2.2020
Helsingin Melojat vuokrasopimus
HEME_Mustikkamaa kartta

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Vuokralainen

Postiosoite
PL 25401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
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Faksi
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Liite 2
Liite 3
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin Melojat - HeMe ry on melontaseura, jonka tarkoituksena on
melontaharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta. Seura pyrkii toiminnassaan edistämään liikunta- ja luontomyönteisyyttä ja tutustuttamaan jäsenistönsä niihin ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksiin, joita Helsinki ympäristöineen tarjoaa.
Mustikkamaalle on hyvät kulkuyhteydet. Lisäksi aktiivinen melontaseura on omiaan täydentämään Mustikkamaan liikuntapalveluja.
Helsingin Melojat - HeMe ry:n edustajan kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella seura vuokraisi Pelastusarmeijan kesäsiirtolana toimineen
rakennuksen ja vajarakennuksen käyttöönsä seuraavaksi kymmeneksi
vuodeksi.
Päärakennus on 91 m² sekä vaja 12 m² yhteensä 103 m².
Vuokran määrittelyssä on otettu huomioon, että rakennus on aktiivisessa käytössä vain osan vuotta. Lisäksi on otettu huomioon, että kysymyksessä on varastotasoinen rakennus ja että vuokralainen maksaa
sähkö- ja vesikulut.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut maa-alueen ja rakennukset sisäisin vuokrausperustein
kaupunkiympäristön toimialalta. Sisäinen vuokrasopimus on voimassa
vuoteen 2043 saakka.
Alueelta esitetään vuokrattavaksi vain rakennukset ja muu alue jää
yleiseen ulkoilukäyttöön.
Esittelijä esittää vuokrauksen tekemistä rakennuksista Helsingin Melojat ry:n kanssa päätösehdotuksen mukaisesti.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3

Hakemus 6.2.2020
Helsingin Melojat vuokrasopimus
HEME_Mustikkamaa kartta

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Vuokralainen

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi
Liikuntapalvelukokonaisuus
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§ 64
Olympiastadion vuokrasopimuksen jatkaminen
HEL 2019-012183 T 10 01 01 03

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa kaupunginhallituksen
20.01.2020, § 27 antamin oikeuksin liikuntaviraston ja Stadion-säätiön
9.12.2008 tekemää pitkäaikaista vuokrasopimusta ja siihen kaupungin
kaupunginhallituksen 19.12.2016, § 1156 päätöksellä tehtyä korjausta
siten, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan toistaiseksi
voimassaolevana 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin
niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on
31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.
Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua
vuokrasopimus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen kuitenkin siten, että vuokra- ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä mainitusta.
Muilta osin 9.12.2008 tehty vuokrasopimus ja sen lisäliitteeseen kirjatut
muutokset ovat edelleen voimassa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi kaupunginhallituksen antamin oikeuksin tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä
muutoksia.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrasopimus 2008
Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016
Vuokrasopimuksen lisäliite 2019_luonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Postiosoite
PL 25401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25

Otteen liitteet
Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 87770
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Stadion säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
Liite 3

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on 20.01.2020, § 27 tekemällään päätöksellä oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muuttamaan liikuntaviraston
ja Stadion-säätiön 9.12.2008 tekemää vuokrasopimusta ja siihen kaupunginhallituksen 19.12.2016 tekemää korjausta. Vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa jatketaan toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Sopimukseen laaditaan sopimuksen jatkamista koskeva lisäliite.
Vuokrasopimuksen jatkamistarve liittyy Olympiastadionin peruskorjausja laajennushankkeen rahoitukseen. Valtion avustuksen saamisen
edellytyksenä on vähintään 15 vuoden vuokrasopimus. Viimeinen
avustuserä maksetaan näillä näkymin vuonna 2028, josta eteenpäin
vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään 15 vuotta.
Vuokrasopimuksen jatkaminen on todettu myös kaupungin kannalta
ensiarvoisen tärkeäksi sovitun valtion rahoitusosuuden maksamisen
edellytysten täyttämiseksi.
Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua
vuokraus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan,
vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen, kuitenkin siten ettei vuokra- ja irtisanomisaika lyhene edellä mainitusta.
Toimivalta maa-alueiden vuokraamisessa
Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuurija vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maaalueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.
Samalla kun kaupunginhallitus on oikeuttanut kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan muuttamaan Stadion-säätiön kanssa tehtyä vuokrasopimusta, se oikeutti lautakunnan tekemään vuokrakauden aikana
vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrasopimus 2008
Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016
Vuokrasopimuksen lisäliite 2019_luonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Otteet
Ote
Stadion säätiö sr

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
Liite 3

Tiedoksi
KUVA

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 27
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.12.2019 § 195
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§ 65
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 7.4.2020 peruuttaminen
HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta peruutti tiistain 7.4.2020 klo 16.15
kokouksen. Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.4.2020
klo 16.15.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.
Koronaviruksesta aiheutuvan COVID-19 tartuntatautiepidemian aikana
tulisi päätöksentekoa keskittää vain kiireellisimpiin asioihin. Myös niiden asioiden käsittelyä pyritään välttämään, jotka aikataulun puolesta
kestävät käsittelyn siirtämisen tai joille on saatavissa muuten lisäaikaa.
Tällä menettelyllä voidaan vähentää toimielinten kokousten määrää
epidemian aikana.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
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miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 45
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.11.2019 § 177
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ja 65 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 54, 63 ja 64 §: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,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
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.

Postiosoite
PL 25401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 25

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja
50 - 63 §

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja
64 - 65 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pauliina Saares

Heimo Laaksonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.04.2020.
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