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Kokousaika 14.11.2011 16:00 - 17:18

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Bryggare, Arto varapuheenjohtaja

Poissa: 1036 §
Ylikahri, Ville varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Halla-aho, Jussi
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D Poissa: 1036 §
Pajamäki, Osku
Rauhamäki, Tatu Poissa: 1036 §
Rissanen, Laura
Sumuvuori, Johanna
Hellström, Sanna varajäsen
Saukkonen, Lea varajäsen

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Haatainen, Tuula apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Summanen, Juha vs. hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina päätösvalmisteluyksikön päällikkö

Poistui 16:58, poissa: 1029 - 1040 
§:t
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Hari, Olli kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Nyfors, Maria hallintosihteeri
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§ Asia

1007 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

1008 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1009 Kj/1 V Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

1010 Kj/2 V Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen 
ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen ja käyttötarkoituksen 
muuttaminen

1011 Ryj/1 V Vuokrausperusteiden määrääminen kiinteistöyhtiömuotoista 
siirtolapuutarhaa varten Vihdin Eerolassa

1012 Ryj/2 V Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle

1013 Sj/1 V FRAME-säätiön perustaminen edistämään visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä

1014 Sj/2 V Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017

1015 Kaj/1 V Oulunkylän tontin 28029/9 asemakaavan muuttaminen (nro 12053)

1016 Kaj/2 V Oulunkylän, Maunulan asuntotontin 28319/2 vuokrausperusteiden 
määrääminen 31.12.2065 saakka

1017 Kaj/3 V Suutarilan tonttien 40028/16-18, 40043/4, 40043/8, 40044/9-10, 
40209/1-4, 40210/1 ja 40211/1 vuokrausperusteet

1018 Kaj/4 V Puotilan kartanon tontin 45213/2 vuokrausperusteet

1019 Kaj/5 V Vuoden 2012 kiinteistönmuodostustaksan vahvistaminen

1020 Kaj/6 V Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975)

1021 Stj/1 V Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen

1022 Kj/3 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohjeen hyväksyminen

1023 Kj/4 Helsingin Energian liittyminen Sähköinen liikenne -toimialaryhmän 
jäseneksi

1024 Kj/5 Vaalilautakuntien asettaminen ja vaalilautakuntien jäsenten 
nimeäminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten
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1025 Kj/6 Jäsenten ja varajäsenten vaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin 
yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

1026 Kj/7 Lausunto esityksestä ensihoidon palvelutasopäätökseksi Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

1027 Kj/8 Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Jätkäsaaren edustalla 
tehtäviin ruoppaus- ja täyttötöihin

1028 Kj/9 Kaupunginvaltuuston 9.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

1029 Kj/10 Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen 
organisointiselvityksen tilanne

1030 Kj/11 Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne

1031 Kj/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1032 Kj/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1033 Ryj/1 Esitys sisäasiainministeriölle pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän 
korottamisesta

1034 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1035 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1036 Kaj/1 Mellunmäen keskuksen alueiden varaamista koskevan Khn 25.1.2010 
§ 96 päätöksen muuttaminen

1037 Kaj/2 Asunto Oy Lönnrotinkatu 41:n poikkeamishakemus

1038 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1039 Stj/1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä 
eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla

1040 Stj/2 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä 
terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa
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§ 1007
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Asko-
Seljavaara) ja Helistön (varalla Hellström) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Asko-
Seljavaara) ja Helistön (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1008
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1009
V Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

Pöydälle 14.11.2011

HEL 2011-003234 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen vastaukset
2 Aloite 1 (vt Thomas Wallgren)
3 Aloite 2 (vt Emma Kari)
4 Aloitteesta 2 saadut lausunnot ja vastauksen liitteet
5 Aloite 3 (vt Mirka Vainikka)
6 Aloitteesta 3 saadut lausunnot
7 Aloite 4 (vt Tuomo Valokainen)
8 Aloite 5 (vt Lilli Autti)
9 Aloitteesta 5 saadut lausunnot
10 Aloite 6 (vt Tuuli Kousa)
11 Aloitteesta 6 saatu lausunto
12 Aloite 7 (vt Antti Vuorela)
13 Aloite 8 (vt Elina Moisio)
14 Aloite 9 (vt Ville Ylikahri)
15 Aloite 10 (vt Antti Vuorela)
16 Aloite 11 (vt Mirka Vainikka)
17 Aloitteesta 11 saatu lausunto
18 Aloite 12 (vt Mirka Vainikka)
19 Aloitteesta 12 saatu lausunto
20 Aloite 13 (vt Sanna Vesikansa)
21 Aloite 14 (vt Paavo Arhinmäki)
22 Aloite 15 (vt Päivi Lipponen)
23 Aloite 16 (vt Kauko Koskinen)
24 Aloite 17 (vt Antti Vuorela)
25 Aloite 18 (vt Matti Enroth)
26 Aloite 19 (vt Tuomo Valokainen)
27 Aloite 20 (vt Tuomo Valokainen)
28 Aloite 21 (vt Kati Peltola)
29 Aloitteesta 21 saatu lausunto
30 Aloite 22 (vt Hanna-Kaisa Siimes)
31 Aloitteesta 22 saadut lausunnot
32 Aloite 23 (vt Sanna Hellström)
33 Aloite 24 (vt Kauko Koskinen)
34 Aloitteesta 24 saatu lausunto
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35 Aloite 25 (vt Seija Muurinen)
36 Aloitteesta 25 saadut lausunnot
37 Aloite 26 (vt Sirpa Puhakka)
38 Aloite 27 (vt Päivi Lipponen)
39 Aloite 28 (vt Ilkka Taipale)
40 Aloitteesta 28 saatu lausunto
41 Aloite 29 (vt Annika Andersson)
42 Aloite 30 (vt Tuomo Valokainen)
43 Aloitteesta 30 saatu lausunto
44 Aloite 31 (vt Essi Kuikka)
45 Aloite 32 (vt Yrjö Hakanen)
46 Aloitteesta 32 saatu lausunto
47 Luettelo vireillä olevista aloitteista

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa liitteessä 1 mainittujen 
aloitteiden 1-32 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n mukaan valtuutetuilla on 
oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.6.2010 (asia 5) saman pykälän 2 
momentin seuraavan sisältöisenä: "Kaupunginhallituksen on esitettävä 
aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos 
määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa 
aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan 
päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston 
kokouksessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita neljä kertaa 
kalenterivuodessa." Kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen tekemiä 
aloitteita edellisen kerran 28.9.2011 (asia 16).

Liitteessä 1 on kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin 
aloitteisiin. Aloitteet kokonaisuudessaan ovat esityksen erillisinä 
liitteinä.

Sähköiseen asianhallintajärjestelmään siirtymisen vuoksi osa aloitteista 
pyydetyistä lausunnoista on annettu sähköisesti ja osa vielä vanhan 
järjestelmän mukaisesti paperilla. Sähköisesti Ahjossa annetut 
lausunnot ovat kunkin aloitevastauksen päätöshistoriassa liitteessä 1. 
Paperilla annetut lausunnot ovat tämän esityksen erillisinä liitteinä 
kunkin aloitteen jälkeen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on 29.11.2000 (asia 8) hyväksynyt 
seuraavan toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja aikataulu, josta 
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valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä." Viimeisenä liitteenä on 
luettelo ennen 14.9.2011 tehdyistä vireillä olevista aloitteista. 14.9.2011 
alkaen luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista on julkaistu 
kaupungin verkkosivuilla.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen vastaukset
2 Aloite 1 (vt Thomas Wallgren)
3 Aloite 2 (vt Emma Kari)
4 Aloitteesta 2 saadut lausunnot ja vastauksen liitteet
5 Aloite 3 (vt Mirka Vainikka)
6 Aloitteesta 3 saadut lausunnot
7 Aloite 4 (vt Tuomo Valokainen)
8 Aloite 5 (vt Lilli Autti)
9 Aloitteesta 5 saadut lausunnot
10 Aloite 6 (vt Tuuli Kousa)
11 Aloitteesta 6 saatu lausunto
12 Aloite 7 (vt Antti Vuorela)
13 Aloite 8 (vt Elina Moisio)
14 Aloite 9 (vt Ville Ylikahri)
15 Aloite 10 (vt Antti Vuorela)
16 Aloite 11 (vt Mirka Vainikka)
17 Aloitteesta 11 saatu lausunto
18 Aloite 12 (vt Mirka Vainikka)
19 Aloitteesta 12 saatu lausunto
20 Aloite 13 (vt Sanna Vesikansa)
21 Aloite 14 (vt Paavo Arhinmäki)
22 Aloite 15 (vt Päivi Lipponen)
23 Aloite 16 (vt Kauko Koskinen)
24 Aloite 17 (vt Antti Vuorela)
25 Aloite 18 (vt Matti Enroth)
26 Aloite 19 (vt Tuomo Valokainen)
27 Aloite 20 (vt Tuomo Valokainen)
28 Aloite 21 (vt Kati Peltola)
29 Aloitteesta 21 saatu lausunto
30 Aloite 22 (vt Hanna-Kaisa Siimes)
31 Aloitteesta 22 saadut lausunnot
32 Aloite 23 (vt Sanna Hellström)
33 Aloite 24 (vt Kauko Koskinen)
34 Aloitteesta 24 saatu lausunto
35 Aloite 25 (vt Seija Muurinen)
36 Aloitteesta 25 saadut lausunnot
37 Aloite 26 (vt Sirpa Puhakka)
38 Aloite 27 (vt Päivi Lipponen)
39 Aloite 28 (vt Ilkka Taipale)
40 Aloitteesta 28 saatu lausunto
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41 Aloite 29 (vt Annika Andersson)
42 Aloite 30 (vt Tuomo Valokainen)
43 Aloitteesta 30 saatu lausunto
44 Aloite 31 (vt Essi Kuikka)
45 Aloite 32 (vt Yrjö Hakanen)
46 Aloitteesta 32 saatu lausunto
47 Luettelo vireillä olevista aloitteista
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§ 1010
V Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen 
ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen ja 
käyttötarkoituksen muuttaminen 

HEL 2011-007549 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee siirtää talousarviokohdalta 1 39 15, 
Yleishallinnon muut menot ja tulot, kaupunginjohtajan käytettäväksi 7 
943 000 euroa talousarviokohdalle 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi, määrärahojen käyttötarkoitusta näiltä 
osin muuttaen.

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, 
opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kirjasto- ja 
kulttuurilautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, 
nuorisolautakunnan, kiinteistölautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan ylittämään vuoden 2011 talousarvion jäljempänä olevilla 
kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa   
Ta-kohta  euroa
   
4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja 

koulutuspalvelut
3 570 000

4 11 Suomenkielinen työväenopisto 124 000
4 12 Ruotsinkielinen työväenopisto 137 700
4 15 Kaupunginkirjasto 835 000
4 17 01 Kulttuurikeskus 286 800
4 18 Kaupunginmuseo 150 396
4 31 Nuorisotoimi 674 000
yhteensä  5 777 896

Investointiosa   
Ta-kohta  euroa
   
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 

Khn käytettäväksi
6 500 000
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8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, 
rakentamiskelpoiseksi 
saattaminen sekä 
kaavoituskorvaukset, Klk:n 
käytettäväksi

13 000 000

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat  
8 03 09 Perusparantaminen ja 

liikennejärjestelyt
550 000

Yhteensä  20 050 000
   

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee siirtää talousarviokohdalta 1 39 15, 
Yleishallinnon muut menot ja tulot, kaupunginjohtajan käytettäväksi 7 
943 000 euroa talousarviokohdalle 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi, määrärahojen käyttötarkoitusta näiltä 
osin muuttaen.

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, 
opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kirjasto- ja 
kulttuurilautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, 
nuorisolautakunnan, kiinteistölautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan ylittämään vuoden 2011 talousarvion jäljempänä olevilla 
kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa   
Ta-kohta  euroa
   
4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja 3 570 000
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koulutuspalvelut
4 11 Suomenkielinen työväenopisto 124 000
4 12 Ruotsinkielinen työväenopisto 137 700
4 15 Kaupunginkirjasto 835 000
4 17 01 Kulttuurikeskus 286 800
4 18 Kaupunginmuseo 150 396
4 31 Nuorisotoimi 674 000
yhteensä  5 777 896

Investointiosa   
Ta-kohta  euroa
   
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 

Khn käytettäväksi
6 500 000

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, 
rakentamiskelpoiseksi 
saattaminen sekä 
kaavoituskorvaukset, Klk:n 
käytettäväksi

13 000 000

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat  
8 03 09 Perusparantaminen ja 

liikennejärjestelyt
550 000

Yhteensä  20 050 000
   

Esittelijä

Määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan väliseen kunnanosaliitokseen 
liittyvää taloudellista selvitystä koskenut hallintoriita-asia on tullut 
lopullisesti ratkaistuksi (KHO:n päätös 12.4.2011). Hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaan Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan 
Sipoon kunnalle yhteensä 7 943 000 euroa.

Korvauksen maksamista varten kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2011 
91 § oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2011 
talousarvion kohtaa 1 39 15 Yleishallinnon muut menot ja tulot, 
kaupunginjohtajan käytettäväksi 7 943 000 euroa. 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut on maksanut hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaisesti Sipoon kunnalle yhteensä 7 943 000 euron 
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korvauksen. Tästä 4 510 000 euroa on korvausta kuntajaon 
muutosalueen asukasluvun mukaan lasketusta Sipoon kunnan 
velkaosuudesta, joka jää Sipoon vastattavaksi. Siirtyvästä 
palvelurakennusomaisuudesta on maksettu 3 213 000 euroa ja 
siirtyvästä asuinrakennuksesta 220 000 euroa, joka oli teknisistä syistä 
tarpeen sisällyttää Sipoolta Helsingille osoitettavaan omaisuuteen.

Koska maksetut korvaukset liittyvät pääasiassa maa-alueiden ja 
rakennusten hankintaan, tulkitaan niistä aiheutuvat menoerät 
kirjanpidollisesti kuuluvan investointiosaan. Tästä syystä 
käyttötalousosan talousarvion kohdalta 1 39 15 Yleishallinnon muut 
menot ja tulot, kaupunginjohtajan käytettäväksi tulisi siirtää korvauksen 
mukainen 7 943 000 euroa investointiosan talousarviokohtaan 8 01 01, 
Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi.

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen

Opetusvirasto on anonut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
erityisavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen vuosina 2010 ja 
2011 yhteensä 4,9 milj. euroa sekä eräisiin harkinnanvaraisiin 
valtionavustuksilla rahoitettaviin perusopetuksen kehittämishankkeisiin. 
Virastolla on oikeus käyttää ulkopuolista rahoitusta ainoastaan sillä 
ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoitusläheistä 
vastaavaa summa. Talousarviokohta 4 02 02 Kaupungin tuottamat 
opetus- ja koulutuspalvelut ylittävät määrärahansa vuonna 2011. 
Ylityksen katteena on kaupungin valtionavustustulojen vastaavan 
suuruinen kasvu. Määrärahaa tulisi saada ylittää 3 570 000 euroa.

Suomenkielinen työväenopisto on saanut vuonna 2011 etupäässä 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman 
alaohjelmasta ulkopuolista rahoitusta yhteensä 84 000 euroa. 
Avustukset on myönnetty hankkeisiin ja tarkoituksiin, joita ei ole voitu 
huomioida talousarviota 2011 laadittaessa. Lisäksi opiston 
käyttötalousmenoihin sisältyy PKS-yhteisen opistojärjestelmähankkeen 
kustannukset, joista 40 000 euroa veloitetaan muilta PKS-kunnilta. 
Talousarviokohdan 4 11, Suomenkielinen työväenopisto määrärahaa 
tulisi saada ylittää 124 000 euroa.

Ruotsinkielinen työväenopisto on saanut ennakoitua enemmän 
ulkopuolista rahoitusta vuonna 2011 muun muassa hankkeeseen 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroitumiseen kantaväestön 
kanssa yhteensä 139 700 euroa. Virastolla on oikeus käyttää 
ulkopuolista rahoitusta ainoastaan sillä ehdolla, että tulopuolelle kertyy 
ulkopuolisista rahoitusläheistä vastaavaa summa. Talousarviokohdan 
4 12, Ruotsinkielinen työväenopisto määrärahan ylitystarve on 
139 700 euroa.
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Kaupunginkirjasto on toteuttanut lukuisia tietoyhteiskunnan 
kehittämiseen tähtääviä projekteja tukien, avustuksien ja ulkopuolisen 
rahoituksen turvin. Vuodelle 2011 vahvistetussa talousarviossa on 
Tukiin ja avustuksiin valtiolta ja EU:lta budjetoitu yhteensä 
900 000 euroa ja muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen 26 000 euroa, 
yhteensä 926 000 euroa.

Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, EU:lta, ELY-keskukselta ja muilta tahoilta saatu, 
vuonna 2011 käytettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus, yhteensä 
1 761 000 miljoonaa euroa. Ylitystarve kohdistuu eri tiliryhmiin 
seuraavasti: Palkat ja palkkiot 511 000 euroa, henkilösivukulut 
175 000 euroa ja palvelujen ostot 149 000 euroa. Talousarviokohdalla 
4 15, Kaupunginkirjasto olevaa määrärahaa tulisi saada ylittää 
835 000 eurolla.

Kulttuurikeskuksella on oikeus käyttää ulkopuolista rahoitusta 
ainoastaan sillä ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoitus-
läheistä vastaavaa summa. Ulkopuolista rahoitusta on saatu 
kansainvälisen kulttuurikeskuksen Caisa Infopankki – projektiin ja 
Annantalon Taikalamppu –projektiin.

Ulkopuolisen rahoituksen varoin toteutetun toiminnan lisäksi kulttuuri-
keskus toteuttaa useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta 
mm. EU:lta, ELY-keskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, 
opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Näitä yhteistyöhankkeita ovat 
Small size -hanke Crossing Borders – Connecting Cultures, NEO 
SELMA – Verkkopalvelut maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapalvelujen tukena -hanke, info.Finland.fi -hanke, Taiteilijat 
koulussa -hanke, Kulttuurikurssit -hanke ja Kino Helios -hanke. Edellä 
esitettyjen yhteistyöprojektien tuottama tuloarvio on yhteensä 
286 800 euroa. Talousarviokohdan 4 17 01, Kulttuurikeskus 
määrärahaa tulisi saada ylittää 286 800 euroa.

Kaupunginmuseo on saanut ennakoitua enemmän harkinnanvaraista 
valtionavustusta ja ulkopuolista rahoitusta vuonna 2011 etupäässä 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimintansa järjestämiseen yhteensä 
150 396 euroa. Tämän lisäksi kaupunginmuseo on valmistellut 
kansainvälisen verkkonäyttelyn, jonka kuluja korvaavat osaksi 
ulkomaiset yhteistyömuseot. Talousarviokohdan 4 18, 
Kaupunginmuseo määrärahan ylitystarve on 150 396 euroa.

Nuorisoasiainkeskus on saanut tukia ja avustuksia verkkonuorisotyön 
projekteihin sekä ESR- rahoitteiseen Myötätuulessa projektiin. Niiden 
lisäksi nuorisoasiainkeskus on saanut myös muita pienempiä 
avustusmäärärahoja. Nuorisotoimi tulee saamaan vuonna 2011 tukia ja 
avustuksia yhteensä 1 864 000 euroa. Talousarviossa tukia ja 
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avustuksia on budjetoitu saatavan 1 190 000 euroa. Talousarvion 
ylittävät menot koostuvat projekteihin palkattujen henkilöiden 
palkkakustannuksista ja henkilösivukuluista. Talousarviokohdalla 4 31, 
Nuorisotoimi olevaa määrärahaa tulisi saada ylittää 674 000 eurolla.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

Kiinteistövirasto on vuonna 2011 aktivoinut maanhankintaansa 
erityisesti Östersundomista. Viraston tavoitteena on hankkia 
vapaaehtoisin kaupoin noin 50 ha maata tulevia asunto-, elinkeino- ja 
palvelutarpeita varten. Lisäksi Hermannista hankitaan asemakaavan 
toteutukseen liittyen puisto-, katu- ja pysäköintialueita sekä 
päiväkotitontti. Myös ulkokunnissa Sipoon Immersbyn ja 
Kirkkonummen Kantvikin alueella kaavaillaan maapoliittista 
maanhankintaa.

Tämän vuoden alusta voimaan tulleen uuden johtosäännön mukaan 
kiinteistölautakunnan päätösvaltaan kuuluvat maanostot ja vaihdot, 
joiden arvo ei ylitä 2 milj. euroa. Tonttiosaston osastopäälliköllä on 
vastaavasti oikeus maanostoihin ja vaihtoihin, joiden arvo ei ylitä 
200 000 euroa. Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat yli 2 milj. 
euron kaupat. 

Vuoden 2011 talousarviossa kohdalla 8 01 03 01, Pienehköjen 
kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Klk:n 
käytettäväksi, on 1,5 milj. euron määräraha. Lisäksi ylitysoikeutena on 
myönnetty 0,9 milj. euron määräraha. Pienehköjen kiinteistöjen ostoon 
vuodelle 2011 on määrärahoja käytettävissä siten 2,4 milj. euroa. 

Tonttiosaston tarkennetun vuoden 2011 maanhankintasuunnitelman 
mukaan pienten kiinteistöjen kauppoja ja vaihtoja on arvioitu tehtävän 
noin 15,4 milj. euron arvosta. Kiinteistövirasto esittää siten kaupungin-
hallitukselle 13 milj. euron ylitysoikeutta. Maanhankintasuunnitelma on 
tarkentunut kuluvan vuoden aikana. Tästä syystä mahdollisesti 
kiinteistölautakunnan päätösvaltuuden ylittäviin maanhankintoihin on 
syytä varautua jäljempänä esitetyllä tavalla myös talousarvion 
kohdassa 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi.

Maanhankinnan toteuttaminen on maapoliittisesti tärkeää alueen 
tulevan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Vuoden 
2011 talousarvion kohdalle 8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, 
rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi tulisi myöntää 13 milj. euron 
ylitysoikeus.

Liikuntalautakunnan lausuntoon ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden 
muistioon perustuen kaupungin olisi tarkoituksenmukaista varautua 
Arctic Sport Center Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa 
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mahdolliseen hallikiinteistön lunastamiseen. Tällä tavoin kaupunki voi 
turvata vakuudellisia saataviaan, yhteensä noin 3,9 milj. euroa sekä lii-
kuntapoliittisia tarpeitaan. 

Vuoden 2011 talousarvion kohdassa 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja 
lunastukset, Khn käytettäväksi tulisi varautua em. maanhankintoihin 
sekä lunastettavan hallikiinteistön rahoittamiseen. Määrärahan 
ylitystarve on yhteensä 6,5 milj. euroa.  Mikäli kaupunginvaltuuston 
päätös on myönteinen, tulee kaupunginhallitus 
täytäntöönpanopäätöksellään oikeuttamaan hallintokeskuksen 
oikeuspalvelut käyttämään kaupunginhallituksen määrittelemän 
rahamäärän kiinteistön lunastamiseen. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on nähnyt tärkeäksi, että 
liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden toteuttamista voitaisiin 
kiirehtiä. Tähän tarkoitukseen tarvittaisiin liikennejärjestelyihin 0,55 milj. 
euron lisämääräraha. 

Vuoden 2011 talousarvion alakohdassa 8 03 09 04, Kadut 
liikenneväylät ja radat, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, 
liikennejärjestelyt on varauduttu liikennejärjestelyihin 2,5 milj. eurolla. 
Ylitysesitys, jonka suuruus on 0,55 milj. euroa tulisi myöntää 
rakennusviraston käyttöön talousarvion kohdalta 8 03 09, Kadut, 
liikenneväylät ja radat, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Vuoden 2011 talousarvion luvun 8 03, Kadut, liikenneväylät ja radat 
kokonaismäärärahaa ei 0,55 milj. euron ylitysesityksestä huolimatta 
ylitetä, koska talousarvion luvun 8 03 muilta talousarviokohdilta jää 
ennusteiden mukaan vastaavasti rahaa käyttämättä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
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§ 1011
V Vuokrausperusteiden määrääminen kiinteistöyhtiömuotoista 
siirtolapuutarhaa varten Vihdin Eerolassa

HEL 2011-001987 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
vuokraamaan Vihdin Eerolaan perustettavan siirtolapuutarha-alueen 
kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten 31.12.2043 asti 
seuraavin ehdoin:

1. Vuokra määrätään pitäen perusteena kaupunginvaltuuston 
23.10.1996 hyväksymiä siirtolapuutarhapalstojen 
vuokrausperusteita ja vuosivuokraa.

2. Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä 
ehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Eerolan siirtolapuutarhan yleissuunnitelma 18.11.1991
3 Kiinteistöviraston lausunto siirtolapuutarhahankkeesta
4 Rakennusviraston alustava hallinto- ja toteutusmalli 16.2.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
vuokraamaan Vihdin Eerolaan perustettavan siirtolapuutarha-alueen 
kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten 31.12.2043 asti 
seuraavin ehdoin:

1. Vuokra määrätään pitäen perusteena kaupunginvaltuuston 
23.10.1996 hyväksymiä siirtolapuutarhapalstojen 
vuokrausperusteita ja vuosivuokraa.
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2. Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä 
ehtoja. 

Esittelijä

Yleisten töiden lautakunta on 6.9.2011 tehnyt esityksen 
vuokrausperusteiden määräämisestä kiinteistöyhtiömuotoiselle 
siirtolapuutarhalle Vihdin Eerolassa. Samalla lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus varaisi Vihdin kunnan Härkälän kylän tiloista 1:547, 
1:548 ja 1:576 noin 41 000 neliömetrin alueen siirtolapuutarhahanketta 
varten vuoden 2013 loppuun saakka.

Sijaintikartta on liitteenä 1.

Helsingin kaupunki omistaa Vihdin kunnassa alueet, joille 
siirtolapuutarha on tarkoitus perustaa.

Kaupunki järjesti vuonna 1989 siirtolapuutarha-alueen suunnittelusta 
yleisen maisema-arkkitehtuurikilpailun sekä teetti siirtolapuutarhan 
yleissuunnitelman, joka valmistui 1991. Yleissuunnitelman mukaan 
alueella on 79 siirtolapuutarhapalstaa, joiden koot vaihtelevat 350-600 
m2:iin. 

Yleissuunnitelma vuodelta 1991 on liitteenä 2.

Kiinteistövirasto on tehnyt Vihdin kunnalle hakemuksen 
asemakaavoituksen käynnistämisestä alueella. Kaava-alue on noin 74 
ha, ja käynnistyvässä kaavoituksessa alueelle pyritään saamaan noin 
100 palstaa, joista osa on perinteisiä siirtolapuutarhapalstoja ja osa 
luonnonmukaiseen ympäristöön sijoittuvia metsäpalstoja. 
Rakennusviraston tarkoituksena on päivittää yleissuunnitelma rinnan 
asemakaavatyön kanssa.

Kaavaehdotuksen valmistuttua tehdään maanomistajan ja kunnan 
välillä maankäyttösopimus, jossa sovitaan kaavoittamisen ja 
yhdyskuntarakentamisen kustannusten perimisestä. 
Kiinteistölautakunta on 20.10.2011 tehnyt päätöksen 
asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen tekemisestä Vihdin 
kunnan kanssa. Vihdin kunta on osaltaan jo hyväksynyt 
käynnistämissopimuksen.

Kiinteistövirasto on antanut asiasta lausuntonsa, joka on liitteenä 3. 
Kiinteistövirasto puoltaa yleisten töiden lautakunnan esitystä.

Rakennusviraston tekemän alustavan hallinto- ja toteutusmallin 
mukaan Vihdin Eerolaan perustettaisiin kiinteistöyhtiömallinen 
siirtolapuutarha. Hanke toteutetaan rakennusviraston hankkiman 
rakennuttajakonsultin avulla noudattaen ryhmärakentamisessa 
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käytettyjä periaatteita niin, että rakennusviraston arpomat 
kiinteistöyhtiön tulevat osakkaat vastaavat kaikista hankkeen 
kustannuksista.

Rakennusvirasto tulee tekemään pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
kiinteistöyhtiön kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymien 
vuokrausperusteiden mukaisesti sen jälkeen kun yhtiö on rekisteröity ja 
saanut rakennusluvan sekä tarvittavat kaupungin hyväksynnät 
suunnitelmilleen.

Siirtolapuutarhan hallinto- ja toteutusmalli on liitteenä 4.

Vuokrausperusteiden osalta yleisten töiden lautakunta esittää 
noudatettavaksi kaupunginvaltuuston 23.10.1996 hyväksymiä 
siirtolapuutarha-alueiden vuokrausperusteita. Vuokra määrätään 
palstan pinta-alan mukaan ja sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin. Vuokraa ei peritä yleisten alueiden osalta. 
Vuokrausperusteisiin perustuvan vuosivuokran suuruus tulisi olemaan 
1,30 euroa/m2 hintatasossa kesäkuu 2011.

Alueen varaaminen siirtolapuutarha-alueeksi perustuu Khn 
hyväksymiin siirtolapuutarhatyöryhmän raportin toimenpiteisiin. Khs 
päätti 15.6.2009 merkitä siirtolapuutarhatyöryhmän raportin tiedoksi 
sekä mm. kehottaa kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa laatimaan 
päivitetyn yleissuunnitelman vuoden 2010 aikana uuden, esimerkiksi 
kiinteistöyhtiömallilla perustettavan siirtolapuutarhan rakentamiseksi 
Vihdin Eerolan tilalle.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli Kvsto hyväksyy 
päätösehdotuksen, Kvston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 
varata perustettavalle Kiinteistö Oy Vihdin Eerola -nimiselle 
keskinäiselle kiinteistöyhtiölle Vihdin kunnan Härkälän kylässä 
sijaitsevista tiloista 1:547, 1:548 ja 1:576 (entinen Eerola 1:333) noin 41 
000 neliömetrin suuruisen määräalan ryhmärakentamismuotoista 
rakennuttajakonsulttivetoista, kiinteistöyhtiömuodossa toteutettavaa 
siirtolapuutarhahanketta varten 31.12. 2013 saakka. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Eerolan siirtolapuutarhan yleissuunnitelma 18.11.1991
3 Kiinteistöviraston lausunto siirtolapuutarhahankkeesta
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4 Rakennusviraston alustava hallinto- ja toteutusmalli 16.2.2011

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2011 § 461

HEL 2011-001987 T 10 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus varaa 
Vihdin kunnan Härkälän kylässä sijaitsevista tiloista 1:547, 1:548 ja 
1:576 (entinen Eerola 1:333) noin 41 000 neliömetrin suuruisen 
määräalan ryhmärakentamismuotoista rakennuttajakonsulttivetoista, 
kiinteistöyhtiömuodossa toteutettavaa siirtola-puutarhahanketta varten 
31.12. 2013 saakka. 

Samalla yleisten töiden lautakunta päätti esittää, että yleisten töiden 
lautakunta oikeutetaan vuokraamaan varatun alueen 
kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten 31.12.2043 asti 
seuraavin ehdoin:

1. Vuokra määrätään pitäen perusteena kaupunginvaltuuston 
23.10.1996 hyväksymiä siirtolapuutarhapalstojen 
vuokrausperusteita ja vuosivuokraa.

2. Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä 
ehtoja. 

Yleissuunnitelmassa vuodelta 1991 alueelle on suunniteltu 79 
siirtolapuutarhapalstaa. Kaavoituksessa alueelle pyritään saamaan 
noin 100 palstaa, joista osa on perinteisiä siirtolapuutarhapalstoja ja 
osa luonnonmukaiseen ympäristöön sijoittuvia metsäpalstoja.

Vihdin Eerolan siirtolapuutarhan vuosivuokra on kaupunginvaltuuston 
23.10.1996 tekemään päätökseen perustuen 1,30 euroa / m2 
hintatasossa kesäkuu / 2011 (elinkustannusindeksi 1813). Esitetty 
vuosivuokra vastaa nykyisten siirtolapuutarhojen vuokratasoa.

Käsittely

06.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Päätösehdotuksen muutokset/Torvinen Osmo: 

Päätösehdotuksen toisessa kappaleessa vuokrausehtojen 1. kohta 
korvataan seuraavalla:

"1. Vuokra määrätään pitäen perusteena kaupunginvaltuuston 
23.10.1996 hyväksymiä siirtolapuutarhapalstojen vuokrausperusteita ja 
vuosivuokraa."

Päätösehdotuksen kappale 4 poistetaan kokonaan

Päätösehdotuksen kappale 5 korvataan seuraavalla:  

"Vihdin Eerolan siirtolapuutarhan vuosivuokra on kaupunginvaltuuston 
23.10.1996 tekemään päätökseen perustuen 1,30 euroa / m2 
hintatasossa kesäkuu / 2011 (elinkustannusindeksi 1813). Esitetty 
vuosivuokra vastaa nykyisten siirtolapuutarhojen vuokratasoa."

Esityksen muutokset/Torvinen Osmo:

Esityksessä otsikon "Vuokrausperusteet" alla olevat kaksi ensimmäistä 
kappaletta korvataan seuraavilla kappaleilla: 

"Esittelijän mielestä Vihdin Eerolan siirtolapuutarhan vuosivuokra tulee 
määrätä yleisten töiden lautakunnan 12.9.1996 esittämien ja 
kaupunginvaltuuston 23.10.1996 hyväksymien siirtolapuutarha-
alueiden vuokrausperusteiden mukaisesti. Sen mukaan mm. vuokra 
tulee määrätä palstan pinta-alan mukaan ja sitoa viralliseen 
elinkustannusindeksiin. Yleisten alueiden osalta vuokraa ei peritä.  
Vuokrausperusteet ovat siirtolapuutarha-alueen ja palstan sijainnista 
riippumatta kaikille samat. 

Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.1996 siirtolapuutarhapalstojen 
vuosivuokraksi 0,43 mk / m2 (elinkustannusindeksi lokakuu 1951 = 
100), minkä yleisten töiden lautakunta oli katsonut kohtuulliseksi. 
Indeksitarkistettu, euromääräinen vuosivuokra hintatasossa kesäkuu 
2011 (elinkustannusindeksi 1813) on 1,30 euroa / m2, mikä vastaa 
nykyisten siirtolapuutarhojen vuokratasoa." 

30.08.2011 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi
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§ 1012
V Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle

Pöydälle 7.11.2011

HEL 2011-006094 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää pelastuskomentaja Kari 
Lehtokankaalle eron Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien.

Käsittely

Vastaehdotus:
Rissanen Laura: Esittelijän osuuden toinen kappale poistetaan.

Kannattajat: Rauhamäki Tatu

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Esittelijän osuuden toinen kappale 
poistetaan.

Jaa-äänet: 7
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Tarja Kantola, Outi 
Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki

Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Sanna Hellström, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Ville 
Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Pelastuskomentaja Kari Lehtokankaan eroilmoitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kari Lehtokangas
Pelastuslaitos Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää pelastuskomentaja Kari 
Lehtokankaalle eron Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien.

Esittelijä

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Kari 
Lehtokangas on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.2.2012.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin kaupungin 
pelastuslaitosta julistamaan pelastuskomentajan viran julkisesti 
haettavaksi Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännössä 
mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 
mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuskomentaja Kari Lehtokankaan eroilmoitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kari Lehtokangas
Pelastuslaitos Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 986

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006094 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 1013
V FRAME-säätiön perustaminen edistämään visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi 
perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan 
FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian 
erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje
2 Säätiön säädekirja
3 Säätiön säännöt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi 
perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan 
FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä
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hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian 
erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut uuden visuaalisten 
taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä edistävän säätiön perustamista. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asiaa koskevassa kirjeessä todetaan 
mm. seuraavaa:

Kulttuurin ja kulttuuriviennin asema Suomessa on viime vuosina 
vahvistunut. Useat Suomen kuvataiteilijat toimivat kansainvälisissä 
yhteyksissä, ja muista maista kotoisin olevien taiteilijoiden työskentely 
Suomessa on lisääntynyt. Kuvataiteen vienti on laajentunut ja 
tietoisuus kulttuuriviennin kansantaloudellisesta merkityksestä on 
kasvanut.

Kuvataiteen viennin ja kansainvälistymisen menestyksellinen 
edistäminen edellyttää monien tahojen yhteistyötä ja vahvaa 
rahoituspohjaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää 
tarkoituksenmukaisena, että uuden säätiön pohja olisi laaja-alainen. 
Uusi säätiö voisi parantaa kuvataiteen viennin ja kansainvälistymisen 
edellytyksiä myös kehittämällä toimialan kotimaista tietoperustaa. 
Uuden säätiön toimialaa ja tehtäviä voitaisiin jatkossa tarvittaessa 
laajentaa.

Uuden säätiön perusrahoituksesta vastaisi edelleen valtio. Tällä 
hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nykyisen Suomen 
Taideakatemian säätiön yhteydessä olevan Näyttelynvaihtokeskus 
FRAMEN toimintaa runsaalla 1 miljoonalla eurolla vuosittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistautuu osoittamaan uuden säätiön 
perustamista varten säätiölain edellyttämän 25 000 euron suuruisen 
vähimmäispääoman ja tarvittavan toimintarahoituksen. 

Ministeriö pitää säätiön toiminnan kannalta toivottavana, että säätiön 
pääomaa voitaisiin kasvattaa perustajien rahoitusosuuksin. Ministeriön 
kirjeessä esitetään toive, että kukin perustaja osallistuisi 
peruspääoman kartuttamiseen vähintään 5 000 eurolla. 

Ministeriön kirjeessä todetaan, että säätiön perustajiksi ovat 
ilmoittautuneet tähän mennessä seuraavat kaupungit: Espoo, Lahti, 
Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, joista kukin osallistuu säätiöpääoman 
kartuttamiseen 5 000 eurolla. Näiden lisäksi Stiftelsen pro Artibus, 
Suomen Taideakatemia - Finlands konstakademi, Suomen 
Taideyhdistys ry ja Suomen Taiteilijaseura ry ovat ilmoittautuneet 
säätiön perustajiksi. 
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Uuden säätiön toimintaa johtaisi ammattimaisesti toimiva hallitus, jonka 
nimittäisi opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehokkaan toiminnan 
turvaamiseksi hallituksen tulisi olla kooltaan suhteellisen pieni. Lisäksi 
asetettaisiin valtuuskunta toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
vahvistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kirjeessään, että Helsingin 
kaupunki tulisi mukaan uuden säätiön perustajaksi ja osoittaisi säätiön 
peruspääomaan vähintään 5 000 euroa.

Khs toteaa, että Helsinki on ollut perustajana mukana Suomen 
Taideakatemian säätiössä. Kun korkein kuvataiteen opetus siirtyi 
Taideakatemialta valtiolle niin säätiön toiminta keskittyi kuvataiteen 
viennin edistämiseen Näyttelynvaihtokeskus FRAMEN nimellä. Nyt on 
siis tarkoituksena, että Suomen Taideakatemia tulee yhtenä 
perustajana mukaan tähän uuteen, entistä laajapohjaisempaan 
FRAME-säätiöön. 

Kuvataiteilijat ovat maassamme voimakkaasti keskittyneet Helsingin 
seudulle ja Helsinkiin. Kaupunki näkee vahvan, kansainvälisen 
kuvataidekentän yhtenä merkittävänä osana kaupungin 
elinvoimaisuutta. Siksi on luontevaa, että kaupunki haluaa olla mukana 
uudessa säätiössä edistämässä visuaalisten taiteiden vientiä ja 
kansainvälistymistä yhdessä muiden kaupunkien ja kuvataidekentän 
keskeisten toimijoiden kanssa. Mukaan tulevista kaupungeista suurin 
osa on jo tehnyt myönteisen päätöksen, osalla sääntöehdotuksessa 
mainituista perustajista on päätöksenteko vielä kesken.

Khs toteaa edelleen, että sääntöehdotuksen mukaan säätiön 
toimieliminä ovat hallitus ja valtuuskunta. Säätiön hallitukseen kuuluu 
vähintään viisi (5) ja enintään (7) varsinaista jäsentä, jotka opetus- ja 
kulttuuriministeriö valitsee kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Jäsenillä 
tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan. Hallituksen jäsen 
voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikaudekseen. 

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kolmetoista (13) perustajien 
kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Perustajista Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja 
Vantaan kaupungit, Suomen Taideakatemia - Finlands konstakademi, 
Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys ry nimeävät kukin 
valtuuskuntaan yhden jäsenen. Suomen Taiteilijaseura ry nimeää 
kolme jäsentä. 

Valtuuskunnan tehtävänä on:
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- ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön toiminnan tarkoitusta tukevia 
yhteiskuntasuhteita,

- antaa säätiön hallitukselle lausuntoja säätiön toiminnan kehittämistä 
koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa sekä 

- suorittaa sääntöjen 9 §:ssä mainitut tehtävät. 

Khs toteaa, että säätiön perustamista on valmisteltu yhteistyössä 
hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa.

Khs ilmoittaa vielä, että mikäli Kvsto hyväksyy sille nyt tehdyn 
päätösesityksen, niin Khs tulee

kehottamaan talous – ja suunnittelukeskusta maksamaan osakkeiden 
merkintähinnan 5 000 euroa talousarvion kohdalta 1 04 02 Käyttövarat, 
Khn käytettäväksi ja

kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan 
kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä 
tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdollisesti 
edellyttämät muutokset ja muut vähäiset tarkistukset, mukaan lukien 
mahdolliset muutokset säätiöön mukaan tulevissa perustajatahoissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje
2 Säätiön säädekirja
3 Säätiön säännöt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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§ 1014
V Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017

Pöydälle 14.11.2011

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kulttuuristrategia 2012-2017
2 Helsingin kulttuuristrategia 2012-2017, Taustaselvitys
3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kulttuuristrategiaesitys
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Helsingin kulttuuristrategian 
vuosille 2012–2017 liitteen 1 mukaisena.

Esittelijä

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 kaupungin yhteisen 
strategiaohjelman vuosiksi 2009–2012. Samassa yhteydessä valtuusto 
päätti, että kulttuurikeskus valmistelee erillisen kulttuuristrategian 
valtuuston käsiteltäväksi vuonna 2011. Kulttuuristrategian tavoitteena 
on linjata kaupungin kulttuuripoliittinen suunta ja keskeiset 
kehittämistavoitteet vuosille 2012-2017 sekä keinot niiden 
toteuttamiseksi.

Näköala avautuu vuodesta 2012, jolloin maailman designpääkaupunki 
Helsinki on ollut maan pääkaupunkina 200 vuotta, ja ulottuu vuoteen 
2017, joka on kansallisen itsenäisyyden merkki-vuosi.
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Helsingin vahvuutena on laaja kulttuurialojen koulutus, täällä sijaitsevat 
myös keskeiset kulttuurilaitokset. Sen lisäksi noin puolet koko maan 
kulttuurialojen tekijöistä asuu Helsingissä. Näillä on merkittävä rooli, 
kun luodaan ihmisiä, yrityksiä ja investointeja houkutteleva 
kansainvälinen toimintaympäristö. Kulttuuritarjonta ja –palvelut 
vaikuttavat kaupungin profiiliin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen.

Edistämällä luovan työn toimintaedellytyksiä kaupunki lisää 
kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään. Tämä 
lisää vuorostaan kulttuurista osaamista, itsetuntemusta ja kriittistä 
ajattelua. Tukemalla kulttuurin taloutta kaupunki vahvistaa 
elinvoimaisuuttaan ja työllisyyttä. Näin sivistys, luovuus, osaaminen ja 
innovatiivisuus lisääntyvät.

Kaupunkikonsernissa kulttuuripalveluja tuottavat kulttuurikeskus, 
kirjasto, taidemuseo, museo, orkesteri, opetusvirasto, suomen- ja 
ruotsinkieliset työväenopistot, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, 
eläintarha sekä kulttuurialalla toimivat tytäryhteisöt. Kulttuuripalveluilla 
on lisäksi yhteydet kaupungin muiden toimialojen palveluketjuihin 
kaavoituksesta maankäyttöön ja tilojen hallintaan liittyvästä asioista 
terveys- ja sosiaalipalveluihin. Kulttuuristrategia liittyy elinkeino-, 
kilpailu- ja matkailupolitiikkaan, kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja 
erilaisia vähemmistöjä koskeviin linjauksiin sekä koko metropolialueen 
kehittämistavoitteisiin.

Helsingin kulttuuripolitiikan visio ja arvot

Kulttuurin visiona on, että Helsinki on monimuotoinen ja omaleimainen 
taiteen, luovuuden ja kulttuurin keskus sekä kansainvälisesti 
kiinnostava kulttuurin edelläkävijä Itämeren alueella.

Kaupunkilaisille tuotetut kulttuuripalvelut rakentavat kaupungista 
monimuotoista ja monikulttuurista yhteisöä. Tämä tuo kaupunkilaisten 
elämään laatua, elämyksiä, iloa ja osaamista luoden samalla 
kaupunkiin yhteisöllisyyttä.

Kulttuuripolitiikan toteuttamista ohjaavat kaupungin toiminnassa 
seuraavat yhteiset arvot:

 luovuus
 asukaslähtöisyys
 ekologisuus
 oikeudenmukaisuus
 taloudellisuus
 turvallisuus
 yrittäjämielisyys.

Kulttuuripolitiikan tavoitteet
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Helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tavoitteet ovat pitkälle yhteneväiset 
liikunta- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden kanssa. Yhteisiin tavoitteisiin 
kuuluu helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakykyisyyden 
parantaminen. Tavoitteena on myös yhteisöllisyyden ja henkisen 
hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja 
monikulttuurisen kaupungin kehitys. Kulttuurinen moninaisuus auttaa 
kulttuurin perustan vahvistumista ja uudistumista.

Kulttuuripalveluilla tavoitellaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Kulttuurilaitoksilla on merkittävä rooli, kun luodaan ihmisiä, yrityksiä ja 
investointeja houkuttelevaa kansainvälistä toimintaympäristöä. 
Monipuolinen ja elämyksellinen kulttuuritarjonta edistää alueen 
asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuritarjonta ja -palvelut vaikuttavat myös 
kaupungin profiiliin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen.

Luovuudesta syntyy työtä ja työpaikkoja, joista Helsingissä on Suomen 
mittakaavassa merkittä-vin osa. Hyvä koulutuspohja, laajat kulttuuriset 
oikeudet ja kulttuurin terveyttä edistävä vaikutus ovat tärkeä osa 
kulttuuripalvelujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Oikeus 
laadukkaaseen kulttuuriin on oleellinen paitsi kaupungin palvelujen 
asiakkaille myös henkilöstölle.

Edistämällä luovan työn toimintaedellytyksiä lisätään kaupunkilaisten 
mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään. Tukemalla kulttuurin 
taloutta vahvistetaan kaupungin elinvoimaisuutta ja työllisyyden 
kehitystä. Tämän seurauksena sivistys, luovuus, osaaminen ja 
innovatiivisuus lisääntyvät Helsingissä.

Helsinkiläisten kielellisiä valmiuksia ja kuva- ja medialukutaitoa 
vahvistetaan audiovisuaalisten informaation tulvassa. Lukutaito on 
voimavara, joka vahvistaa itsetuntemusta, kriittistä ajattelua, 
hyvinvointia ja luovuutta

Kulttuuristrategian toteuttaminen

Kulttuuristrategia muodostaa raamin ja ohjaa koko kaupungin 
kulttuuritoiminnan ja siihen liittyvien toimien suuntaa ajanjaksolla 
2012–2017. Kulttuuristrategiassa päätetään yhteisistä 
toimintalinjauksista. Yksittäisistä toimenpiteistä päätetään vakiintuneen 
talousarviovalmistelun mukaisesti.

Tämän asian liitteenä 2. on kuvaus helsinkiläisestä kulttuuritarjonnasta 
- ja palveluista. Se on tiivistelmä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 
hyväksymästä liitteestä , jossa oli kuvattu laajasti Helsingin kaupungin 
kulttuuritoimintaa  ja kulttuurikeskuksen valmistelussa koottuja 
toimenpide-ehdotuksia. Osa tuossa liitteessä luetelluista toimenpide-
ehdotuksista on käynnissä tai toteutumassa, eivätkä ne vaadi 
lisäresurssointia. Itse kulttuuristrategiaan sisältyvät vain keskeiset 
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toimenpide-ehdotukset, jotka on koottu asiakirjaan neljän strategian 
kokonaisuuden alle. Nämä neljä kokonaisuutta ovat:

1. Hyvinvointia kulttuuripalveluista 
2. Monien kulttuurien Helsinki
3. Ympäristö ja kaupunkirakenne
4. Kulttuuri – kaupungin vetovoima.

Kulttuuristrategiaan sisältyy keskeisenä linjauksena se, että erityisesti 
uusilla alueilla kulttuuri-palveluita tuotetaan avustusjärjestelmää 
kehittämällä yhteistyössä kulttuurikentän kanssa. Lisäksi lasten ja 
nuorten sekä senioreiden kulttuuripalveluita vahvistetaan. Ns. 
prosenttirahakäytäntöjen ajantasaistamista pohditaan parhaillaan 
johtajistokäsittelyssä asetetussa työryhmässä, jonka työn määräaika on 
15.11.2011. Uudistetut periaatteet on tuodaan kaupunginhallituksen 
käsittelyyn vielä loppuvuoden 2011 aikana.

Kulttuuristrategian keskeiset kulttuuripoliittiset linjaukset ja toimenpide-
ehdotukset on tarkoitus sisällyttää tulevan valtuustokauden kaupungin 
yleiseen strategiaan, jonka valmistelu käynnistyy vuoden 2012 aikana.

Asian käsittelyprosessi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 
6.10.2009, 8.12.2010, 18.5.2010, 16.11.2010 sekä erillisessä 
lähetekeskustelussa 7.9.2010.  Strategialuonnosta on käsitelty myös 
kaupunginhallituksen iltakoulussa 7.12.2010.

Kulttuurikeskus on valmistelussa kuullut laajasti eri kulttuurialan 
toimijoita ja järjestöjä sekä järjestänyt kuulemistilaisuuksia Helsingin 
kulttuurialan toimijoille.

Kulttuurikeskus on valmistellut strategiaa 2009–2011 kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnassa käytyjen lähetekeskustelujen pohjalta.

Sivistys- ja henkilöstötoimen rooteli on pyytänyt kesäkuussa 2011 
kulttuuristrategian kannalta keskeisiltä lauta- ja johtokunnilta (15 kpl), 
talous- ja suunnittelukeskukselta ja 
maahanmuuttoasiainneuvottelukunnalta sekä kulttuurikonsernin 
tytäryhteisöltä (3 kpl) lausunnot kulttuurikeskuksen valmistelemasta 
strategia-asiakirjasta ja sen liiteosasta syyskuun loppuun mennessä. 
Lausunnot, jotka eivät sisälly päätöshistoriaan, ovat esityksen liitteenä 
6.

Saatujen lausuntojen pohjalta on sivistys- ja henkilöstötoimen rootelin 
valmistelussa kulttuuri-strategian rakennetta on teknisesti ja stilistisesti 
muokattu, jotta varsinainen strategia ja siihen liittyvät keskeiset 
toimenpide-ehdotukset nousisivat selkeästi esiin. Koulutilojen 
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maksutonta käyttöä koskevaa toimenpide-ehdotusta on muutettu 
kuulumaan niin, että koulutilojen tehokasta käyttöä tuetaan 
hinnoittelulla, samoin kuin lasten maksutonta julkista liikennettä 
koskevaa ehdotusta on muutettu siten, että huolehditaan siitä, etteivät 
julkisen liikenteen maksut ole kulttuurin harrastustoimintaan 
osallistumisen esteenä. Kulttuuripoliittisiin periaatteisiin on lisätty 
kulttuurin moniäänisyys, jota tuetaan avustusjärjestelmää 
kehittämisellä.

Helsingin aiemmat kulttuurisuunnitelmat

Helsingissä on aiemmin valmisteltu kulttuurisuunnitelmat vuosille 
1991–1999 ja 2001–2010.

”Kulttuuri-Helsinki – Helsingin kulttuurin kehittämissuunnitelma 
1991–1999” valmisteltiin Jörn Donnerin johdolla ja se sisälsi useita 
Helsingin kulttuurielämää koskevia toimenpide-ehdotuksia. Komitean 
suunnitelmassa kulttuurin kehitys Helsingissä nähtiin koko Suomen 
tulevaisuuden kannalta keskeisenä kysymyksenä. Useat komitean 127 
toimenpide-ehdotuksista ovat toteutuneet ja monille jo suunnitetuille 
kulttuurihankkeille saatiin komitean suunnitelman kautta tukea.

”Kaupunki luomisen tilana – Helsingin kulttuurisuunnitelma vuosiksi 
2001–2010” -raportin tavoitteena oli selvittää 
kulttuuripääkaupunkivuonna alkaneen yhteistyön 
jatkamismahdollisuudet. Osa toimenpiteistä jäi toteutumatta, koska 
suunnitelmassa ei asetettu selvää vastuu- tai seurantajärjestelmää 
koskien ehdotusten toimeenpanoa ja rahoitusta. 
Kulttuuripääkaupunkivuonna Helsinkiin syntyi uusia festivaaleja ja 
kaupungin rooli erilaisten tapahtumien ja festivaalien taloudellisena 
tukijana vahvistui.

Kulttuurisuunnitelmien lisäksi kulttuurilautakunnan 
kulttuuripääkaupunkijaosto valmisteli vuonna 1995 suunnitelman 
Helsinki 2000, jonka tavoitteena oli tukea 
kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelua.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 1006

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kulttuuristrategian 2012 - 2017 
valmistelun tiedoksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.11.2011 § 517

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 
kulttuuristrategia -ehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kulttuuristrategian aluksi selostetaan yleisellä tasolla kulttuuripolitiikan 
visioita, arvoja, tavoitteita, periaatteita ja rajauksia, minkä jälkeen 
esitetään konkreettisempia toimenpide-ehdotuksia.

Kiinteistötoimi näkee esitetyt kaupungin kulttuuristrategiset tavoitteet 
tärkeiksi ja on valmis osaltaan edistämään tavoitteiden ja niitä 
toteuttavien toimenpide-ehdotusten toteuttamista.

Erityisen tärkeänä lautakunta pitää erilaisten kulttuuritoimen 
tilahankkeiden toteuttamisessa kestävää kehitystä, ekologisia ja 
taloudellisia sekä monikäyttöisiä ratkaisuja. Samalla myös hyvillä 
paikoilla olevien vanhojen tilojen käyttö ja tilojen moninaiskäyttö 
nousee entistä tärkeämmäksi. Tässä on onnistuttu hyvin esim. 
Kaapelitehtaan, Suvilahden ja Töölön raitiovaunuhallien osalta.

Tilojen vuokrausperusteista
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Strategian toimenpide-ehdotuksia toteutettaessa on kuitenkin tarpeen 
ottaa huomioon, että maan, kiinteistöjen ja huonetilojen vuokrauksissa 
kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen määritelty käyvän arvon 
perusteella ja kaupungin omistamista kohteista peritään käypää 
alentamatonta vuokraa. 

Vuokrausten yhteydessä annettavien alennusten sijasta toimintojen 
tukeminen on 1.1.1996 alkaen järjestetty avustusjärjestelmällä, jota 
hoitaa se hallintokunta, jonka toimialaan tuettava toiminta kuuluu. 
Avustusten vuosittainen myöntäminen perustuu hakemuksiin. Tuen 
myöntämistä varten hallintokunnille osoitetaan vuosittain talousarviossa 
määräraha. Avustuksiin varataan vuokratulojen nettolisäystä vastaava 
määräraha. 

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2002 (1302 §) vahvistaa kaikkien 
hallintokuntien noudatettavaksi periaatteet kiinteistöjen, 
mainospaikkojen ja vastaavien luovutuksissa kaupungin ulkopuolisille 
siten, että luovutuksessa sovelletaan tarjousmenettelyä 
(kilpailuttaminen), jos se on mahdollista. Ellei kilpailuttamista voida 
käyttää, varmistutaan käyvästä hinnasta esim. arviointilausunnolla tai 
vertailuhintojen avulla. Jos kyse on hallintokunnan toimialaan liittyvästä 
avustuksen myöntämisen sisältävästä luovutuksesta, on luovutuksessa 
noudatettava etukäteen hyväksyttyjä avustuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita.

Kiinteistölautakunta toteaa vielä, että kiinteistöviraston tilakeskuksen 
tavoitteena on kaupungin tilankäytön tehostaminen yhteistyössä 
hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on laatia vuoden 2012 aikana 
alueelliset tilankäytön pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat, joissa 
tarkastellaan, mitä rakennuksia ja tiloja kaupungin on 
tarkoituksenmukaista omistaa ja mistä rakennuksista ja tiloista voidaan 
luopua.

Tavoitteena on saattaa rakennus- ja tilaomistus pitkällä aikavälillä 
sellaiselle tasolle, että kaupungilla on taloudelliset edellytykset 
huolehtia omistamansa rakennus- ja tilakannan käyttöarvon 
säilymisestä. Merkittävä osa kaupungin omistamista rakennuksista on 
asemakaavassa suojeltuja tai ne on tarkoitus suojella tulevissa 
asemakaavan tarkistuksissa. Museoiduista, ilman tarkoituksenmukaista 
käyttöä olevista rakennuksista muodostuu kaupungille helposti 
merkittävä taloudellinen rasite.

Hankkeista ja toimenpiteistä

Strategiassa mainituista hankkeista ja toimenpiteistä lautakunta toteaa 
lisäksi seuraavaa:

Ateljeetiloja taiteilijoille
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Raportin kohdassa 5.3.2 käsitellään kuvataiteilijoiden työtiloja. Tässä 
yhteydessä voidaan todeta, että kuvataiteilijoille ja vastaaville varattiin 
keväällä 2011 kymmenen rakennusoikeudeltaan 150 - 250 k-m² suu-
ruista omakotitonttia Myllypurosta. Tonteille tullaan rakentamaan 
taiteilijoiden asuin- ja ateljeetiloja. Hakijoita tonteille on myös 
kymmenen, joten tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta tällaisista melko 
kalliista kohteista näyttäsi olevan tasapainossa. Mikäli tarvetta ilmenee, 
voidaan tontteja jatkossakin varata tähän tarkoitukseen. Lautakunnan 
mielestä voidaan tarpeen mukaan käynnistää myös pelkkiä ateljeetiloja 
käsittäviä hankkeita. Etenkin jo olemassa olevia tiloja voidaan tutkia 
tähän käyttöön.

Elmun hanke Jallukka

Raportin kohdassa 5.3.3 mainitaan ruotsinkielisen kulttuurin suurhanke 
Kvarteret Victoria, jolla on varattu kortteli Jätkäsaaresta. 

Elävän Musiikin Säätiö ELMU r.s. yhdessä TA-Rakennuttaja Oy:n 
kanssa ovat hakeneet Jätkäsaaresta korttelia vastaavalaista hanketta 
varten. Hankkeeseen sisältyisi vuokra- ja omistusasuntoja sekä 
työtiloja muusikoille sekä muille alan työtekijöille ja yrityksille. 
Hankkeeseen tulisi lisäksi Hitas- ja asumisoikeusasuntoja, joiden 
markkinointi suunnattaisiin hankkeen kohderyhmän muusikkojen ja 
musiikkialan henkilöiden lisäksi muiden taidemuotojen ja kulttuurialojen 
henkilöille.

Lisäksi kortteliin toteutettaisiin musiikki- ja luovan alan 
toimitilakokonaisuus Rock-Trade Center, johon liittyisi ehkä myös 
Populaarimusiikin museo. Talojen katutasossa tulisi toimimaan 
teemaan liittyviä kahvila- ja ravintolatiloja sekä mahdollisesti myös 
erillisiä esiintymistiloja.

Varauspäätöstä hankkeen osalta ei ole vielä tehty. Mahdollisen 
varausesityksen tekemisestä lautakunta päättää erikseen Jätkäsaaren 
alueelle kohdistuvien muiden varausesitysten yhteydessä.

Linnanmäen vesisäiliöt

Lasten Päivän säätiö tutkii Linnamäellä olevia vesisäiliötä mahdollisina 
tapahtumakeskuksina. Toteutuessaan hanke voisi tuoda merkittävän 
lisän muun muassa esittävän taiteen areenana.

Kirjastoverkko

Etenkin lasten ja nuorten kulttuuritarpeiden kannalta sivukirjastojen 
verkko on erittäin tärkeä. Uuden keskuskirjastohankkeen toteuttamisen 
ei tulisi aiheuttaa tarvetta purkaa kirjastoverkkoa, vaan sitä tulisi 
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ylläpitää ja kehittää asuntoalueiden rakentamisen tahdissa. Toiminta 
tukisi osaltaan myös Helsingin lähiöiden elävöittämispyrkimyksiä.

Hietalahden konepajahalli

Suunnitelmissa on ELMU ry:n Nosturin musiikkitalotoiminnan 
siirtäminen Hietalahden konepajahalliin. Toimenpide on 
tarkoituksenmukainen alueen kehittämisen kannalta. 

Tapahtuma-alueiden vuokraus

Kaupungin elinkeinostrategian yhtenä tavoitteena on edistää erilaisten 
tapahtumien järjestämistä Helsingissä. Alueita erilaisiin tapahtumiin 
vuokraa pääasiassa rakennusvirasto, mutta myös kiinteistövirasto ja 
liikuntavirasto vuokraavat omia alueitaan vastaaviin tarkoituksiin.

Rakennusvirasto on tänä vuonna uusinut tapahtumahinnastonsa, mikä 
tarkoittaa vuokrien huomattavaa nousua. Lautakunnan käsityksen 
mukaan erilaiset tapahtumat tukevat osaltaan Helsingin 
kulttuuristrategian toteuttamista. Tapahtumahinnasto tulisi yhtenäistää 
eri virastojen välillä ja sen tulisi mieluummin edesauttaa tapahtumien 
toteutumista kuin sitä vaikeuttaa.

Käsittely

03.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Stauffer Jaakko: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen 14. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
Varauspäätöstä hankkeen osalta ei ole vielä tehty. Mahdollisen 
varausesityksen tekemisestä lautakunta päättää erikseen Jätkäsaaren 
alueelle kohdistuvien muiden varausesitysten yhteydessä.

Lausuntoehdotuksen liitteenä nro 2 olevan Helsingin kulttuuristrategiaa 
2012 - 2017 koskevan ehdotuksen kohdan Helsingin kulttuuripoliittiset 
periaatteet alakohtaan Kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää 
terveyttä lisätään uusi toinen virke, joka kuuluu seuraavasti: Kulttuurin 
on oltava saavutettavaa eri kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville, eri 
ikäryhmille ja eri tavoin vammaisille ihmisille.

Lausuntoehdotuksen liitteenä nro 2 olevan Helsingin kulttuuristrategiaa 
2012 - 2017 koskevan ehdotuksen kohdan Ympäristö ja 
kaupunkirakenne keskeisiin toimenpide-ehdotuksiin lisätään uusi kohta, 
joka kuuluu seuraavasti: 

Kun kaupungin omistamia tiloja varataan kulttuurikäyttöön, on tärkeää 
huomioida tilojen esteettömyys. Tämän tulee olla selviö myös silloin, 
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kun suojeltuja rakennuksia otetaan kaikille kaupunkilaisille 
tarkoitettujen kulttuuripalvelujen käyttöön. 

Vastaehdotus:
Lohi Jyrki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen viimeinen virke 
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tavoitteena on laatia vuoden 2012 
aikana alueelliset tilankäytön pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat, 
joissa tarkastellaan, mitä rakennuksia ja tiloja kaupungin on 
tarkoituksenmukaista omistaa ja mistä rakennuksista ja tiloista voidaan 
luopua.

Kannattajat: Paalimäki Tuula

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen viimeinen 
virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tavoitteena on laatia vuoden 
2012 aikana alueelliset tilankäytön pitkän aikavälin 
kehittämissuunnitelmat, joissa tarkastellaan, mitä rakennuksia ja tiloja 
kaupungin on tarkoituksenmukaista omistaa ja mistä rakennuksista ja 
tiloista voidaan luopua.

Jaa-äänet: 2
Olli Saarinen, Tuomo Valve

Ei-äänet: 7
Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Anja Malm, Sole Molander, Tuula Paalimäki, 
Nina Suomalainen, Markku Vuorinen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juhani Kovanen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36574

juhani.kovanen(a)hel.fi
Siren Martti, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 40352

martti.siren(a)hel.fi
Kivelä Tuomas, tonttiasiamies, puhelin: 310 36455

tuomas.kivela(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 25.10.2011
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HEL 2011-000969 T 00 01 01

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto perustuu hallintokeskuksen 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan muunneltuun esitykseen.  Ehdotuksen 
lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan kulttuuri, taide ja luovuus ovat 
yhteiskuntaa muuttava ja uudistava voima. Talous- ja 
suunnittelukeskus yhtyy esityksen kulttuuripoliittisiin periaatteisiin, 
mutta toteaa, että suunnitelma edellyttää huomattavaa lisärahoitusta.  
Ehdotus ei ole aivan yhdensuuntainen kaupungin strategiaohjelman 
2009–2012 taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien periaatteiden 
kanssa. Strategiaohjelman mukaan palvelutoiminnassa tulee keskittyä 
ydintehtävään ja tuottaa laadukkaat palvelut mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Talouden tasapainosta tulee huolehtia toimintoja 
uudelleen organisoimalla, uutta teknologiaa hyödyntämällä ja 
toimintaprosesseja parantamalla ja –menetelmiä sekä tilojen käyttöä 
tehostamalla.

Suunnitelman periaatteena on, että kulttuuri lisää hyvinvointia ihmisen 
koko elinkaaren ajan ja kulttuuri on saavutettavissa kaupungin eri 
osissa eri väestöryhmille. Ehdotuksen esitetyt toimenpide-ehdotukset 
edellyttäisivät arviolta huomattavaa lisämäärärahan kohdentamista 
iltapäivä- ja loma-ajan kulttuuritoimintaan ja lasten kulttuuripalveluihin 
osana päivähoitopalvelua, taiteen perusopetuksen alojen yhtenäiseen 
kohteluun ja kulttuuriseen vanhustyöhön. Talous- ja suunnittelukeskus 
haluaa tuoda kuitenkin esille, että Helsinki tarjoaa jo nyt 
monimuotoisen, innovatiivisen elinikäistä oppimista tukevan kulttuurin 
toimintaympäristön, joka yhdistää opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja 
vapaan sivistystyön palvelut.

Moninaisen kulttuurin saavutettavuus on kaikkien oikeus. 
Vähemmistöjen ja eri kieliryhmien tarpeet tulee huomioida. Kaupungin 
tuottamien kulttuuripalveluiden rinnalle ja tueksi tulee hakea 
yhteistyömahdollisuuksia kolmannelta sektorilta – Helsingin taidekenttä 
on suurelta osin yhdistys- ja säätiöpohjaista.  Kulttuuripalveluiden 
tuottamisessa tulisi painotusta siirtää avustusjärjestelmän 
kehittämiseen, koska tämä on kustannustehokkain tapa tuottaa 
kulttuuripalveluja ja estää päällekkäisten rakenteiden syntyminen. 
Tämä ei tarkoita välttämättä avustusmäärärahojen lisäämistä, vaan 
niiden uudelleen kohdentamista. Talous- ja suunnittelukeskus haluaa 
vielä tuoda esille, että suunnitelman keskeisimpien toimenpide-
ehdotuksien lisäkustannusvaikutukset olisivat noin 1,0 milj. euroa 
Helsingin kaupungin käyttötaloudessa.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä sitä, että kaupunkitila on 
elinvoimainen. Toimipisteverkon hallintaa tulee kehittää ja tasata 
palveluverkkojen vaihtelut hallintokuntien välillä. Samalla talous- ja 
suunnittelukeskus toteaa, että suunnitelman ympäristö ja 
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kaupunkirakennetta koskevat keskeisimmät toimenpide-ehdotukset 
uusien asuinalueiden kulttuuripalveluihin, taiteen prosenttiperiaatteen 
laajentamiseen kaupunkirakentamisessa, suojeltujen rakennusten 
kulttuurikäyttöön, uusiin rakennushankkeisiin ja vapaan kaupunkitilan 
käyttöön edellyttämät lisämäärärahat tulisi aina tuoda 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle erikseen päätettäväksi.

Kulttuurin merkitys Helsingin vetovoimaisuuden parantamiseksi 
sisältyvät pääosin vuoden 2012 talousarvioon. Toimenpiteet 
toteutetaan etupäässä hallintokuntien taloudellisien raamien puitteissa. 
Talous- ja suunnittelukeskus yhtyy siihen, mikäli Guggenheim-museo-
hanke toteutuisi, se vahvistaisi Helsingin kansainvälistä näkyvyyttä ja 
matkailullista vetovoimaa, mutta edellyttäisi lisäpanostuksen 
kohdentamista investointi- ja käyttötaloudenmäärärahoihin vuosina 
2012-2017. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lopuksi, että 
kulttuuristrategiaehdotuksen toimenpiteet tulisi aloittaa talousarvion 
puitteissa suunnitelmakaudella. Lisäksi yksityisen sektorin 
rahoitusosuutta tulisi kaikin mahdollisien keinoin lisätä. 
Kaupunginhallituksen 29.11.2010 hyväksymän talousarvion 
noudattamisohjeiden mukaan vuoden 2011 alussa on käynnistetty 
tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma. Ohjelman tarkoituksena 
on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta ja tuottaa palvelut vuonna 
2012 nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna.

Lisätiedot
Niininen Tero, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 11.10.2011 § 27

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kulttuuristrategiaehdotuksen tavoitteidenasettelussa on ansiokkaasti 
huomioitu sekä kuntalaisten hyvinvointia edistävät kulttuuripalvelut että 
Helsingin kaupungin haasteet metropolialueemme profiloimiseksi 
kilpailukykyiseksi ja vetovoimaiseksi talouskeskukseksi.

Strategiaan kirjattu julkisesti rahoitettujen kulttuurilaitosten 
yhteiskuntavastuun ja niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
näkeminen tärkeänä sosiaalisena voimavarana tuo kulttuuripalveluille 
niiden ansaitseman aseman kaupungin monipuolisen kehittämisen 
keskeisinä toimijoina.
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Kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia lisätä hyvinvointia ihmisen koko 
elinkaaren ajan tulee hyödyntää kuntalaisten eriarvoisuuden ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Strategiassa esitellyissä toimenpide-
ehdotuksissa korostuu myönteisesti yhteistyön keskeinen merkitys 
julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ryhtyessä rakentamaan 
uudentyyppisiä kulttuuripalveluja taidekentän kanssa sosiaalitoimen, 
terveydenhuollon ja koulutoimen verkostoja unohtamatta.

Strategiaehdotuksen liiteosa on vaikuttava tietopaketti Helsingin 
kulttuuritoimijoista, joista monet nauttivat kansainvälistä arvostusta. 
Helsingissä onkin jo pitkään nähty kulttuuri ja luovat alat yhtenä 
kehittyvän kaupungin kulmakivistä. Tällä hetkellä tuloksista nauttivat 
kymmenettuhannet kaupunkilaiset. Uuden strategian terveiden 
linjausten viitoittamana kulttuurikuluttajiemme joukko noussee 
lähivuosina kuusinumeroisiin lukuihin.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle

Esittelijä
Intendentti
Elina Siltanen

Lisätiedot
Marianna Kankare-Loikkanen, Viestintäpäällikkö, puhelin: 358931022703

marianna.kankare-loikkanen(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 11.10.2011 § 77

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Hallintokeskus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan 17.5.2011 hyväksymästä ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin kulttuuristrategiaksi (Khs 2011-1031/450). Lausunto 
pyydetään antamaan 23.9.2011 mennessä.

Johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Helsingin kulttuurikeskus on valmistellut strategia-asiakirjaa 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelma 2009-2012 mukaisesti. 
Valmistelu on tehty kiinteässä yhteistyössä eri hallintokuntien ja 
toimijoiden kanssa. Työväenopisto on osallistunut aktiivisesti 
valmistelutyöhön.

Strategia jakautuu strategiaosaan ja liiteosaan. Strategiaosassa 
esitetään tiivistetysti Helsingin kulttuurin ja luovien alojen 
toimintalinjaukset. Liiteosa kertoo käytännön läheisemmin eri alojen 
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toimijoista ja toiminnasta sekä tulevaisuuden käytännön toimista ja 
linjauksista. Strategiaosa on helppolukuinen ja ytimekäs. Liiteosa 
kuvailee toimintaa käytännössä.

Työväenopiston tiivis mukanaolo strategian laadinnassa näkyy 
teksteissä, ja työväenopisto on tyytyväinen oman, lähinnä aikuisten 
kulttuuristen koulutuspalvelujen esittämiseen. Opiston merkitys 
kulttuurin alan yleisö- ja itsetekemisen kouluttajana tulee esille. 

Strategian päälinjauksiin työväenopisto haluaa antaa seuraavat 
kommentit:

1. Hyvinvointia kulttuuripalveluista

- aikuisten kulttuuritarjonta ei nouse tekstissä esille 
erityisenä linjauksena. Sitä ei kuitenkaan saa unohtaa erilaisten 
kohderyhmien ja erityisryhmien rinnalla. Yhteiskunnallisen koheesion ja 
vuorovaikutuksen vuoksi on tärkeää nähdä myös ns. tavalliset ihmiset 
kulttuurin kentässä. 

- Konkreettisina esityksinä strategiaosan sivulle 9: ”Suurin 
osa aikuisille suunnatuista kulttuuripalveluista toteutuu suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen kurssitarjonnan (lisäysehdotus)  ja 
helsinkiläisten…”

2. Monien kulttuurien Helsinki

- työväenopiston johtokunta ehdottaa keskeisten 
toimenpide-ehdotusten uudelleenjärjestämistä priorisointijärjestykseen 
seuraavasti: 1. sama, 2. aiempi no 5, 3.pysyy samana, 4. aiempi no 2, 
5. aiempi numero 4 ja 6 pysyy samana. Näin mm. alueellisen ja 
omaehtoisen kulttuurityön merkitys korostuisi.

3. Ympäristö ja kaupunkirakenne

- kokonaisuudessaan hyvä ja tärkeä linjaus.

4. Kulttuuri – kaupungin vetovoima

- työväenopisto on mukana monissa kulttuuritapahtumissa 
järjestämällä teemoista kursseja ja tuottaen tietoa ihmisille sekä 
mahdollisuuksia itseilmaisuun eri tavoin.

Lisäksi työväenopisto ehdottaa uutta väliotsikkoa liiteosaan: 3.2.1 
Aikusiten taiteen perusopetus, jolloin siitä koottaisiin perustiedot yhteen 
vastaavasti kuin lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta. 

Lisätiedot 

Taina Törmä
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Raija Lampila

Liitteet 

Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaehdotus ja liiteosa

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan pöytäkirjanote 

06.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi
Raija Lampila, musiikin johtava opettaja, puhelin: 310 88594

raija.lampila(a)hel.fi

Opetuslautakunta 20.09.2011 § 197

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelmansa 2009-2012 yhteydessä, 
että valtuustolle tehdään erillinen kulttuuristrategia v. 2011. Helsingissä 
on aiemmin valmisteltu kulttuurisuunnitelmat v. 1991-1999 sekä 2001-
2010. Tämä asiakirja korvaa nämä strategiat.

Kulttuuristrategiaehdotuksessa on esitetty kulttuurin visio. Visiossa 
todetaan, että Helsinki on monimuotoinen ja omaleimainen taiteen, 
luovuuden ja kulttuurin keskus sekä kansainvälisesti kiinnostava 
kulttuurin edelläkävijä Itämeren alueella. Kulttuuripolitiikan toteutumista 
ohjaavat arvot ovat kaupungin arvot (asukaslähtöisyys, ekologisuus, 
oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus ja yrittäjämielisyys), 
joiden lisäksi arvona on myös luovuus. 

Kulttuuristrategiaehdotuksen mukaan kulttuuri kuuluu peruspalveluihin. 
Se on myös osa kansalaisyhteiskuntaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
terveyttä. Kulttuuritoiminnassa tulee edistää kestävän kehityksen 
periaatteen toteutumista. Kulttuuri luo myös taloudellista kasvua.

Strategiaehdotuksen toimenpiteet rajautuvat ensisijaisesti 
sivistystoimen alaan. Ytimessä ovat taide- ja kulttuuripalveluja tuottavat 
organisaatiot kaupungissa. Opetuslautakunnan lausunnossa 
tarkastellaan strategiaehdotusta lähinnä opetustoimen näkökulmasta.
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Keskeisinä osioina strategiaehdotuksessa ovat kulttuuri hyvinvoinnin 
lähteenä, monien kulttuurien Helsinki, kulttuurin merkitys ympäristössä 
ja kaupunkirakenteessa sekä kulttuuri kaupungin vetovoimana. 

Hyvinvointia kulttuuripalveluista -osiossa on lueteltu useita 
opetustoimea koskevia toimenpiteitä, kuten 7-12-vuotiaiden 
mahdollisuuksien lisääminen kouluajalla kulttuuri- ja liikuntatoimintaan 
maksuttoman julkisen liikenteen avulla sekä Kulttuuria kouluihin -
ohjelma, jonka tavoitteena on säännöllisten ja helposti lähestyttävien 
toimintatapojen kehittäminen koulujen ja taidelaitosten välille. 
Opetusvirasto on ollut mukana tekemässä tätä ohjelmaa, jonka 
keskeisenä tavoitteena on monipuolistaa koulujen kulttuurikasvatusta. 
Kulttuuria kouluihin -ohjelma valmistuu syksyllä 2011 ja se jaetaan 
kaikkiin kouluihin. Lisäksi koulun opetushenkilöstölle tullaan 
järjestämään koulutusta, jotta ohjelma saadaan eläväksi koulujen 
arjessa. 

Opetuslautakunta on 23.3.2010 (§ 58) ja 14.12.2010 (§ 332) päättänyt 
koulu- ja oppilaitostilojen maksuttomasta iltapäiväkäytöstä koulu- ja 
oppilaitostyöpäivinä kello 17.00 saakka. Tämän tarkoituksena on tarjota 
lapsille ja nuorille nykyistä enemmän harraste- ja kerhomahdollisuuksia 
omalla asuinalueellaan sekä lisätä koulurakennuksen käyttöastetta. 
Myös alueiden lasten, nuorten ja aikuisten toiminnalle on avattu vuoden 
alusta lukien koulujen ovet toiminnan järjestäjien käyttöön iltapäivisin 
maksutta. 

Strategiaehdotuksessa on nuoret ja opetustoimen järjestämä toisen 
asteen koulutus otettu huomioon melko vähäisesti, vaikka toisen 
asteen opiskelijat ovat yli 16-vuotiaina ikävaiheessa, jossa kulttuuriin 
perehtymisen syventäminen, sen kuluttaminen ja sitä tuottaminen ovat 
otollisia opiskelun kohteita. 

Helsingin kaupungin opetustoimi tuottaa myös kulttuurialan 
ammattilaisia. Ammatillisissa oppilaitoksissa on perustutkintoja, joiden 
suorittaminen tähtää suoraan kulttuurialan ammatteihin, esimerkkeinä 
valokuvaajan perustutkinto ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijan tulee ymmärtää taiteen ja 
kulttuurin merkitys omassa elämässään ja osata hyödyntää niiden 
ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä. 

Opiskelijoiden osallistuminen taide- ja kulttuuritapahtumiin ylläpitää ja 
kehittää koulukulttuurin esteettisiä elementtejä. Opiskelijat oppivat 
ilmaisemaan ajatuksia, kokemuksia ja tunteita useiden taideaineiden 
avulla. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja taiteeseen ja kulttuuriin 
liittyen ovat estetiikka, viestintä ja mediaosaaminen sekä aktiivinen 
kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt luvat erityistehtävälukioille, 
joissa opetetaan painotetusti mm. ilmaisutaitoa, kuvataidetta, musiikkia, 
urheilua ja mediaa. 

Sekä lukioiden että ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja 
tutkintojen perusteissa on tavoitteita, jotka edellyttävät opetusta taide- 
ja kulttuurialaan liittyvistä aihepiireistä. Lukion opetussuunnitelmassa 
on useita oppiaineita, jotka ovat joko suoraan taide- ja 
kulttuurikasvatusta (esimerkiksi musiikki ja kuvataide) tai sisältävät 
suuressa määrin taide- ja kulttuuriaineksia (esimerkiksi historia ja 
uskonto). Tavoitteena on taide- ja kulttuuriasioiden tuottaminen, 
nauttiminen ja omaksuminen. Lukioiden opetussuunnitelma sisältää 
sellaisia aihekokonaisuuksia kuin esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja 
kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. 

Monien kulttuurien Helsinki -osiossa ei ole mainittu suoranaisesti 
opetustoimen toimialaan kuuluvia toimenpiteitä. Kulttuuri voi toimia 
myös syrjäytyneisyyttä helpottavana ja erilaisuutta tulkitsevana sekä 
hyvinvointia ja terveyttä lisäävänä vaikuttajana kuten Uudenmaan liiton 
kulttuuristrategiassa 2015 todetaan. 

Myös metropolialueen kilpailukykystrategiassa Menestyvä metropoli 
2009 tuodaan esiin rakentamisen merkitys (mm. Jätkäsaaren, 
Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Östersundomin 
rantarakentaminen).  Helsingin kaupungin elinkeinostrategiassa 
Yritysmyönteiseksi kumppaniksi vuodelta 2007 puolestaan todetaan 
mm., että kiinnostava ja rohkea arkkitehtuuri sekä kaupungin 
elävöittäminen lisäävät luovien alojen vetovoimaisuutta. Helsingin 
kaupungin rakennusvalvontaviraston v. 2010 julkaisemassa Helsingin 
arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa Apoli korostetaan elämyksellisesti 
laadukkaan rakentamisen edistämistä myös kaupungin rakennusten 
kyseessä ollessa.  

Lautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin koulurakennukset ovat 
lähtökohtaisesti arkkitehtoonisesti korkeatasoisia, kansainvälisesti 
arvostettuja rakennuksia, joista osa on myös palkittuja. Lisäksi 
lautakunta pitää kulttuurin kannalta hyvänä, jos jatketaan edelleen 
käytäntöä, jossa koulujen investointimäärärahoista käytetään prosentti 
taidehankintoihin.   

Kulttuuri - kaupungin vetovoima -osiossa todetaan mm., että kaikki 
hallintokunnat osallistuvat maailman designpääkaupunkihanke 2012-
hankkeeseen. Opetustoimi osallistuu omalta osaltaan tämän vuoden 
toteuttamiseen. 

Myös keväällä 2012 järjestettävässä Pamaus-kokousten (ent. 
ylipormestarin kokoukset) teemana tulee olemaan kulttuurikasvatus. 
Koulujen oppilaskuntien esitykset tulevat sisältämään 
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kulttuurikasvatuksen edistämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi 
oppilaskuntien tekemässä julkilausumassa pyydetään ottamaan 
kantaa, millainen lasten ja nuorten kulttuurikaupunki Helsinki on ja 
miten nuoret voivat olla itse aktiivisia kulttuurin kehittäjinä ja tuottajina. 

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 -juhlavuoden teemat 
nostetaan esiin sivistystoimen laajana yhteistyönä. Myös esim. 
Uudenmaan liiton kulttuuristrategiassa 2015 tuodaan esiin kulttuurin 
merkitys alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kannalta. 

Helsingin tapahtumallisuutta kehitetään erillisen tapahtumastrategian 
linjausten mukaisesti. Metropolialueen kilpailukykystrategian 
Menestyvä metropoli mukaan pääkaupunkiseudun kaupungit sopivat 
vuosittain yhteistyöstä kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestämisestä. 
Elinkeinostrategiassa Yritysmyönteiseksi kumppaniksi (vuodelta 2007) 
on jo aiemmin esitetty ajatus Helsingistä tapahtumien kaupunkina.

Lautakunta toteaa strategiaehdotuksesta kokonaisuudessaan, että 
strategiaehdotus olisi selkeämpi, jos siinä olisi määritelty kulttuurin 
käsite tarkemmin. Nyt opetustoimen roolin hahmottaminen Helsingin 
kulttuuritoiminnassa on paikoin hankalaa ja tämä rooli on saattanut 
tästä syystä jäädä ehdotuksessa tarpeettomankin vähäiseksi. 
Ehdotuksen s. 7, jossa kerrotaan kulttuuristrategian rajauksista, ei 
mainita kouluja ja oppilaitoksia lainkaan taide- ja kulttuuripalvelujen 
tuottajina kaupunkikonsernissa. Lautakunta katsoo, että myös 
Helsingin kaupungin opetusviraston alaisilla kouluilla ja oppilaitoksilla 
on tärkeä merkitys taiteen ja kulttuurin osaamisen edistäjinä. Koulut ja 
oppilaitokset voivat omassa perustoiminnassaan yhtäältä edistää 
taiteen ja kulttuurin osaamista ja toisaalta vaikuttaa näiden palvelujen 
käyttötottumuksiin järjestämällä oppilaille ja opiskelijoille 
mahdollisuuksia näiden palvelujen käyttöön.  Erityisesti toisen asteen 
koulutuksen merkitys kulttuurin edistäjinä on jäänyt ohueksi.  

Lisäksi lautakunta toteaa, että ehdotukselle olisi ollut eduksi, jos siinä 
olisi todettu systemaattisesti toimenpide-ehdotusten yhteydet muihin 
asiaan liittyviin strategioihin kuten Uudenmaan liiton kulttuuristrategiaan 
2015, metropolialueen kilpailukykystrategiaan vuodelta 2009 sekä 
Helsingin kaupungin elinkeinostrategiaan vuodelta 2007. Ehdotuksesta 
puuttuu nyt esim. pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön tarkastelu 
kulttuuritoiminnassa, jota näkökulmaa metropolialueen 
kilpailukykystrategiassa painotetaan, samoin kuin sen tarkastelu, mikä 
merkitys strategiaehdotuksen mukaisilla toimenpiteillä on Uudenmaan 
maakunnalle.  

Esityksellä on merkittäviä terveysvaikutuksia, koska kulttuuri vaikuttaa 
hyvinvoinnin kautta myös terveyteen. Ehdotukselle olisi ollut eduksi, jos 
siinä olisi arvioitu toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset.
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Esittelijä
vs. opetustoimen johtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Leena Oulasvirta, laatupäällikkö, puhelin: 310 80563

leena.oulasvirta(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 13.09.2011 § 174

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 
2012-2017 ehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Osana Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012 
kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki tekee erillisen 
kulttuuristrategian valtuuston käsiteltäväksi vuonna 2011. 

Tässä lausunnossa otetaan kantaa ensisijaisesti niihin kannanottoihin 
ja toimenpide-ehdotuksiin, jotka sivuavat tai liittyvät liikuntatoimen 
toimialaan. Kulttuuristrategia luonnoksessa on 57 toimenpide-
ehdotusta ja muutama niistä sivuaa liikunnan toimialaa.

Liikuntavirasto pitää ehdotusta Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaksi 
2012 – 2017 hyvin ja kattavasti laadittuna sekä painopisteitä hyvin 
valittuina. Käsiteltävä kulttuurin kenttä on laaja kirjallisuudesta aina 
sirkustaiteeseen asti. Liikunta on sisällytetty kulttuurikäsitteen alle. 
Luonnoksessa todetaan, että liikuntatoimi on käynnistänyt oman 
strategiatyön, jossa tullaan esittämään liikuntatoimen omia 
kehittämislinjauksia.

Kulttuuritoiminnalla ja liikuntatoiminnalla on paljon yhteistä. Molemmat 
ovat osa kansalaisyhteiskuntaa, jossa helsinkiläiset ovat itse keskeisiä 
toimijoita ja kaupungin roolina on luoda puitteita, aktivoida ja tukea tätä 
toimintaa sekä täydentää palvelutarjonnassa olevia puutteita. 
Kulttuuripalvelujen kuten muidenkin kunnallisten palveluiden 
tuottamistavat ja rahoitustavat ovat muutoksessa. Yhä tärkeämpää on 
kunnallisen, vapaaehtoistoiminnan ja yksityisen sektorin toimijoiden 
yhteistyö. 

Kaupungin virastojen on sopeutettava lähivuosina toimintansa 
supistuviin taloudellisiin resursseihin. Tämä asettaa haasteita sille 
kuinka kulttuuristrategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet voidaan 
toteuttaa. Resurssien supistuessa myös kulttuuripalveluja tarkastellaan 
kriittisesti.
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Kulttuuristrategian toimenpide-ehdotukset 

Erityisen kannatettavia ovat lapsia ja nuoria koskevat toimenpide-
ehdotukset, joissa esitetään yhteistoimintaa opetustoimen kanssa ja 
esitetään kehittämistoimenpiteitä koulujen iltapäivätoimintaan ja 
opetustoimen koulujen tilojen tehokkaaseen käyttöön.

Luonnoksessa esitetyt kasvavan ikääntyvän väestön hyvinvointia ja 
toimintakykyä edistävät toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia.

Kulttuurin avustustoiminnan toimenpide-ehdotukset, joissa esitetään 
määrärahojen lisäysesitykset voi olla vaikea toteuttaa lähivuosina 
kaupungin kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Toimenpide-ehdotus, jossa esitetään uusien asuinalueiden palveluiden 
tuottamista kolmannen sektorin kautta edellyttää, että alueilla on tiloja 
näiden järjestöjen käyttöön. Uusien asuinalueiden palvelujen 
toteuttaminen nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista ja se vaatii usein 
lisäresursseja.

Kulttuurikäytössä olevista vanhoista suojelluista rakennuksista 
todetaan, että kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten pääoma-
vuokralle voidaan olla asettamatta tuottotavoitetta (ns. 0-salkku). Näin 
tulisi myös toimia, koska suojeltujen rakennuksien käyttötarkoitusta on 
vaikea muuttaa ja vanhat rakennukset edellyttävät jatkuvaa 
kunnossapitoa. Lähivuosien aikana tulee käynnistää mm. 
liikuntatoimen hallinnoimien olympiarakennusten peruskorjaus. Niiden 
edellinen peruskorjaus toteutettiin 1990-luvulla.

Toimenpide-ehdotus Jätkäsaaren sataman entisen 
varastorakennuksen eli Bunkkerin tilojen käyttö opetus-, kulttuuri-, 
nuoriso ja liikuntatoimen tarpeisiin on kannatettava ehdotus. Bunkkeriin 
on esitetty opetusviraston koulutiloja, kirjastoa, nuorisotiloja, 
palloiluhallia ja uimahallia.

Helsingin kehittämistä tapahtumakaupunkina kaupungin 
tapahtumastrategian mukaisesti ja lupakäytäntöjen yksinkertaistaminen 
on kannatettava ehdotus.

Strategian liiteosassa kerrotaan, että vuosien 2001-2010 
kulttuurisuunnitelmien toimenpiteitä jäi toteutumatta, koska siinä ei 
asetettu selvää vastuu- ja seurantajärjestelmää ehdotusten 
toimeenpanosta ja rahoituksesta. Siksi valmisteilla olevan 
kulttuuristrategian vastuu- ja seurantajärjestelmää tulee tarkentaa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
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Lisätiedot
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2011 § 475

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Asia palautettu 30.8.2011

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta suhtautuu positiivisesti kaupungin uuteen 
kulttuuristrategiaan vuosiksi 2012-2017 ja on osaltaan edesauttamassa 
strategian tavoitteiden saavuttamista myös rakennusviraston toimesta.

Kulttuuristrategian toimenpiteet on rajattu ensisijaisesti kaupungin 
sivistystoimialaan.  Rakennusviraston rooli strategian toimeenpanossa 
on erityisesti lasten ja nuorten omaehtoisen liikuntakulttuurin 
mahdollistajana, katu- ja ympäristötaiteen hankkijana, kaupunkilaisten 
omaehtoisen kaupunkitilan luovan käytön edistäjänä ja kaupungin 
tapahtumastrategian toimeenpanon osallisena. Rakennusviraston 
viheralueohjelma, joka valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä, 
tukee osaltaan kulttuuristrategian tavoitteita.

30.08.2011 Palautettiin

23.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 13.09.2011 § 245

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa ehdotuksesta seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Kulttuuri voidaan määritellä eri yhteyksissä eri tavoin. Ehdotuksessa 
Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaksi 2010 – 2017 kulttuurin käsite 
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nähdään laajana, hyvän ja arvokkaan elämän edellytysten 
vahvistajana. Ehdotus on monipuolinen ja monitasoinen ja siinä 
korostetaan erityisesti lapsia, nuoria ja vanhuksia kulttuuripalvelujen 
kohderyhminä. Terveyslautakunta pitää ehdotuksen laaja-alaisuutta ja 
korostuksia kannatettavina.

Kulttuuristrategian valmistelussa on kuultu lukuisia eri alojen 
asiantuntijoita. Kuultuihin tahoihin ei sisälly terveydenhuollon 
asiantuntijoita, vaikka strategiassa erityisesti korostetaan kulttuurin 
terveyttä edistäviä vaikutuksia. 

Esitetyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan yhteiset tavoitteet ovat 
yhdensuuntaisia terveystoimen tavoitteiden kanssa varsinkin siltä osin, 
kun ne koskevat elämänlaatua, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, henkistä 
hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisyä, monikulttuurisuuden edistämistä, 
terveyttä, toimintakykyä ja työssä jaksamista. Kaupungin 
kulttuuripoliittiset periaatteet liittyvät myös terveyden edistämiseen ja 
tämän lisäksi peruspalveluihin, kansalaisyhteiskuntaan, kestävään 
kehitykseen, yhteisöllisyyteen ja taloudelliseen kasvuun. 
Terveyslautakunta toteaa, että on hyvä että sivistystoimen ja 
terveystoimen yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen nousee 
strategiassa yhdeksi merkittäväksi tulevaisuuden haasteeksi.

Terveyslautakunta tähdentää, että kulttuuripalvelujen myönteiset 
terveysvaikutukset eivät kuitenkaan ole itsestään selviä. Musiikki- ja 
urheilutapahtumissa, jopa teattereissa saattaa melun taso nousta 
vaarallisen korkeaksi.  Kaikenikäisten, mutta erityisesti lasten ja 
nuorten kuulon vaurioituminen on estettävä vähentämällä dB-tasoa ja 
tarjoamalla käyttöön kuulosuojaimia. Joissakin kulttuuritilaisuuksissa, 
festivaaleilla ja urheilutapahtumissa voi alkoholilla olla ylikorostunut 
rooli, koska sen mainostusta, myyntiä ja käyttöä on runsaasti samoin 
kuin mahdollisuuksia tupakointiin. Näiden aiheuttamien terveysuhkien 
ja -haittojen vuoksi strategiaan tulee liittää Helsingin kaupungin 
Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman ja Savuton Helsinki -
ohjelman linjauksia. Erityisesti lasten ja nuorten suojeleminen 
alkoholilta ja tupakalta olisi näin mahdollista nykyistä paremmin. 
Periaatteena tulee olla, että kaupunki pyrkii terveyttä edistäviin 
ratkaisuihin omissa kulttuuri- ja liikuntapalveluissaan sekä yhteistyössä 
muiden kanssa järjestettävissä projekteissa samoin kun myöntäessään 
lupia ulkopuolisten tahojen tilaisuuksiin. Alkoholin myynnin ja 
mainonnan tulee merkittävästi vähentyä nykyisestä tasosta erilaisissa 
tilaisuuksissa, julkaisuissa ja sponsoroinneissa.   

Kulttuuristrategian toimenpiteiden kerrotaan rajautuvan ensisijaisesti 
kaupungin sivistystoimialan taide- ja kulttuuripalveluihin. Näitä tuottavat 
kulttuurikeskus, kirjasto, taidemuseo, museo, orkesteri suomenkielinen 
työväenopisto, Arbis sekä liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. 
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Lisäksi otetaan huomioon kulttuurialan tytäryhteisöt ja kaupungin muu 
taide- ja kulttuurikenttä. 

Terveyslautakunta pitää strategian rajaamista välttämättömänä, koska 
kyseessä on hyvin laaja ilmiö. Yllä mainitusta rajauksesta huolimatta 
strategia kuitenkin sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka ulottuvat 
esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimeen, opetustoimeen, rakentamiseen, 
tilahallintoon, kaupunkisuunnitteluun ja työllistämiseen. Rajausten 
muotoilua olisi tästä syystä tarpeen selkeyttää. Näin voitaisiin lisätä eri 
tahojen sitoutumista toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen.

Terveyslautakunta pitää valittuja strategisia linjauksia onnistuneina. Ne 
ovat: 1) Hyvinvointia kulttuuripalveluista, 2) Monien kulttuurien Helsinki, 
3) Ympäristö ja kaupunkirakenne, 4) Kulttuuri – kaupungin vetovoima. 
Strategiset linjaukset ja toimenpiteet kuvataan omassa pääluvussaan. 
Sen otsikko puuttuu sisällysluettelosta kun taas linjauskohtaiset neljä 
alalukua näkyvät siellä. Pääotsikon ja alaotsikoiden selkeyttäminen 
lienee tässä kohtaa tarpeen. 

Terveyspalveluja koskevia toimenpide-ehdotuksia on kaksi, joista 
toinen koskee kulttuurisen vanhustyön vahvistamista ja toinen 
taiteilijoiden työllistämistä hoitolaitoksiin. Näistä terveyskeskuksella on 
myönteisiä aikaisempia kokemuksia ja uusia mahdollisuuksia on syytä 
selvittää. Muiden toimenpide-ehdotusten osalta terveyslautakunta 
viittaa muihin pyydettyihin lausuntoihin.

Terveyskeskuksessa toteutetaan jatkuvasti erilaisia kulttuuriprojekteja 
esimerkiksi tarjoten kuvataiteilijoille näyttelytiloja sairaaloissa ja muissa 
tiloissa sekä työllistäen taiteilijoita projekteihin. Vuodeosastoilla kiertää 
myös eri tahojen musiikkiryhmiä potilaiden virkistykseksi. 
Terveyslautakunnan mielestä terveydenhuollossa olisi syytä innovoida 
myös uusia kulttuurisia avauksia. Tällainen voisi olla esimerkiksi 
”kulttuuriseteli”, jolla potilaan hoitoon sisällytettäisiin kannustamista 
kulttuuripalvelujen käyttöön osana oman terveyden edistämistä.

Esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat monipuolisia ja niitä on runsaasti. 
Terveyslautakunta kuitenkin ehdottaa seuraavia lisäyksiä: 1) 
Kulttuuritilojen esteettömyyden varmistaminen, jotta eri tavalla 
vammaiset sekä ikääntyneet voisivat käyttää yleisiä kulttuuripalveluja 
yhä paremmin (kohtaan Hyvinvointia kulttuuripalveluista), 2) 
Virtuaalisen kulttuuritarjonnan lisääminen, jotta palvelut eivät olisi 
sidottu aikaan ja paikkaan (kohtaan Monien kulttuurien Helsinki), 3) 
Kaupungin henkilöstön tukeminen kulttuuripalvelujen käyttöön, jolla 
voitaisiin tukea työssä jaksamista (kohtaan Kulttuuri – kaupungin 
vetovoima).

Lopuksi terveyslautakunta toteaa, että korkean iän saavuttaneista 
henkilöstä käytetään strategian liitteessä useita eri termejä: vanhus, 
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seniori, ikäihminen ja ikääntynyt. Luettavuutta parantaisi, jos kyseisestä 
ryhmästä käytettäisiin aina samaa sanaa.

Terveysvaikutusten arviointi

Tutkimusten mukaan kulttuuritoiminnalla ja taiteella voi olla myönteisiä 
vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Vaikutukset ovat 
erilaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Virkistyksen lisäksi eri 
kulttuurimuodot voivat tukea esimerkiksi terveydeltään heikentynyttä 
henkilöä kosketuksen säilyttämisessä itseen, toisiin ja ympäristöön. 
Kulttuurin myönteisiä terveysvaikutuksia voivat uhata tai heikentää 
esimerkiksi tilaisuudessa tapahtuva tupakointi ja alkoholinkäyttö. 
Samoin liian voimakas äänentoisto voi aiheuttaa välittömiä fyysisiä 
vaurioita. Onnistuneessa kulttuuristrategiassa pystytään 
maksimoimaan kulttuurin myönteiset terveysvaikutukset ja 
minimoimaan mahdolliset uhat ja haitat.

Käsittely

13.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: 

Lausuntoehdotuksen 4. kappaleen toiseksi lauseeksi lisätään seuraava 
teksti: "Musiikki- ja urheilutapahtumissa, jopa teatterissa, saattaa melun 
taso nousta vaarallisen korkeaksi. Kaikenikäisten, mutta erityisesti 
lasten ja nuorten kuulon vaurioituminen on estettävä vähentämällä dB 
tasoa ja tarjoamalla käyttöön kuulosuojaimia."

Terveysvaikutusten arviointikohdan 4. lause korvataan seuraavilla 
kahdella lauseella: 
"Kulttuurin myönteisiä terveysvaikutuksia voivat uhata tai heikentää 
esimerkiksi tilaisuudessa tapahtuva tupakointi ja alkoholinkäyttö. 
Samoin liian voimakas äänentoisto voi aiheuttaa välittömiä fyysisiä 
vaurioita."

23.08.2011 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2011 § 287

HEL 2011-000969 T 00 01 01
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kulttuurin näkökulma on kiinteä osa kaupunkisuunnittelua. 
Monipuolisen kulttuuritoiminnan mahdollistaminen on jatkuvana 
tavoitteena. Kulttuurilla on keskeinen asema kaupunkirakenteen 
kehittämisvalinnoissa ja kulttuuri on tärkeä tekijä kaupungin vetovoiman 
lisäämisessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää osaltaan strategian ympäristö- ja 
kaupunkirakenne -osiossa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää kannatettavana ehdotusta, että 
mm. uusiin kaupunginosiin: Hernesaareen, Jätkäsaareen, 
Kalasatamaan, Östersundomiin ja Kruunuvuorenrantaan 
mahdollistetaan keskeisten kulttuuritoimintojen sijoittuminen. 
Kulttuuritoiminnot monipuolistavat alueiden palveluita ja tuovat kävijöitä 
kaupunginosien ulkopuolelta. Parhaimmillaan luodaan edellytyksiä 
synnyttää kaupunginosille omaleimaiset identiteetit. 

Muuttuvien alueiden rakentamisen aikaista väliaikaiskäyttöä suositaan. 
Tapahtumat ja väliaikaistoiminnot tekevät alueita tunnetuksi ennen 
niiden rakentumista ja pitävät alueet elävinä myös rakentumisen eri 
vaiheissa. Esimerkkeinä ovat Kalasataman ja Länsisataman viime 
vuosien konsertit ja festivaalit. Kaupunkisuunnitteluvirasto on osaltaan 
vahvistanut ja tukenut mm. Suvilahdessa ja Jätkäsaaressa 
järjestettävien konserttien järjestelyjä. Erityisen merkittäväksi nousseen 
vuosittaisen Flow-festivaalin järjestäminen Suvilahdessa on 
muodostunut jo perinteeksi. Tavoitteena on, että tämäntyyppisten 
vuosittaisten tapahtumien järjestäminen olisi mahdollista myös 
tulevaisuudessa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Suvilahden rakennusten 
suojelu- ja kehittämisperiaatteista selvityksen, jonka on tarkoitus toimia 
ohjeena alueen tulevien muutosten suunnittelussa. Kalasataman 
alueella on käynnissä ympäristötaiteellinen yhteistyöhanke, jonka 
tavoitteena on tukea väliaikaisen tilanteen kaupunkikuvallista ja 
kaupunkirakenteellista hallintaa. Hernesaaressa vastaavasti on 
käynnissä risteilymatkailun kehittämishanke, joilla Hernesaarta on 
tarkoitus kehittää risteilymatkustajien ja kaupunkilaisten vapaa-aika- ja 
matkailukäyttöön. Lisäksi Hernesaaressa on käynnissä 
kulttuurikäyttöselvitys koskien ns. Fordin taloa. Samassa yhteydessä 
arvioidaan myös Tanssin talon sijoittumisedellytyksiä.
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Kulttuurisesti intensiivinen toiminta muodostaa lähtökohtia uudelle 
yritystoiminnalle. On puhuttu symbolitaloudesta ja kulttuurisesti 
intensiivisistä palveluista. Kulttuuri- ja taidealat sijoittuvat mielellään 
"rosoisiin" ja muuntelukelpoisiin tiloihin. Tästä esimerkkeinä ovat 
Suvilahden ja vanhempana esimerkkinä Kaapelitehtaan luovien alojen 
keskittymät sekä kantakaupungin lukuisat luovien alojen pienyritykset. 
Näiden toimintojen tilatarpeet varmistetaan. Mikäli potentiaalia on, 
voidaan maankäyttöratkaisujen tukemana tarkoituksellisesti kehittää 
kulttuurisesti intensiivisiä ympäristöjä, uusimpana esimerkkinä ns. 
Telakkarannan alue. 

Kulttuuri ja siihen liittyvät toiminnot ovat perinteisesti olleet 
keskustahakuista toimintaa. Ydinkeskustassa kulttuuritoimintojen 
kehittäminen on painottunut kaupunkilaisten olohuone -tyyppisiä 
ratkaisuihin, jossa tavoitteena on yhdistää kaupunkilaisten ajanviettoon 
liittyviä palveluita (esim. kahvilat, oleskelu) ydintoimintoon (esim. 
museo, kirjasto). Tällaiset toiminnot lisäävät kulttuurin kiinnostavuutta 
sekä asukkaiden että matkailijoiden silmissä. Esimerkiksi matkailu ja 
museotoiminta saattavat molemmat hyötyä siitä, että toiminnot ovat 
toistensa läheisyydessä, jolloin useampi toiminto on kerralla 
saavutettavissa vähällä vaivalla. 

Kulttuuristrategian mukaisesti Guggenheim-museon sijoittumiselle 
Helsinkiin luodaan edellytykset. Keskeistä on varmistaa museon hyvä 
saavutettavuus koko kaupunkiseudulta. Myös keskustakirjaston 
toteuttamiseen esimerkiksi Töölönlahdelle varaudutaan.

Ydinkeskustan kehittämisen ohella halutaan aiempaa 
johdonmukaisemmin vahvistaa kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä 
koko kaupungissa ja tukea kaupunginosien paikallista tavoitetta 
kohottaa rooliaan. Kulttuuritapahtumat ovat tärkeä osa mm. 
Lähiöprojektin toimintaa tulevalla toimintakaudella. Erityistä huomiota 
kiinnitetään yhteistyömallien kehittämiseen, kolmannen sektorin 
sitouttamiseen ja uusien, kaupunginosien imagoa ja tunnettavuutta 
nostavien tapahtumien järjestämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on 
kehittää esikaupunkialueiden alakeskuksia, solmukohtia tarjonnaltaan 
nykyistä monipuolisemmiksi alueiksi. Näin tuetaan parhaiten 
saavutettavien paikkojen hyödyntämistä verkostokaupunki-ajatuksen 
mukaisesti. Täydennysrakennettaessa kaupunkia on mahdollista 
toteuttaa alueille kaupunkitaidetta tai julkista taidetta, millä vaikutetaan 
osaltaan kaupunginosien elinympäristön laatuun. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto edistää osaltaan World Design Capital 
2012 toimenpiteitä ja hankkeita. Kärkihankkeena on Unioninkadun 
akselin roolin kohottaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet, joita 
edistetään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on 
nostaa esiin tämä historiallisesti merkittävä kaupunkiakseli 
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korostamalla sen kulttuurista merkitystä osana kaupunkilaisten yhteistä 
kokemusta.

Käsittely

06.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksen lausunnon toisen 
kappaleen toisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää kannatettavana ehdotusta, että 
mm. uusiin kaupunginosiin: Hernesaareen, Jätkäsaareen, 
Kalasatamaan, Östersundomiin ja Kruunuvuorenrantaan 
mahdollistetaan keskeisten kulttuuritoimintojen sijoittuminen.  

Virke kuului aiemmin: Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää 
kannatettavana ehdotusta, että uusiin kaupunginosiin: Hernesaareen, 
Jätkäsaareen, Kalasatamaan sekä Östersundomiin mahdollistetaan 
keskeisten kulttuuritoimintojen sijoittuminen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Markku Lahti

Lisätiedot
Rikhard Manninen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 01.09.2011 § 71

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Lautakunta päätti antaa ehdotuksesta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon:

Helsingin kulttuuristrategia on osa valtuuston linjaamaa 
strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012. Kulttuuristrategian valmistelusta 
on vastannut kulttuurikeskus muiden hallintokuntien sekä 
kulttuuritoimijoiden osallistuessa strategian valmisteluun. 
Kulttuurikeskus pyysi hallintokunnilta näkemyksiä strategian sisällöstä 
ja nuorisoasiainkeskus vastasi esittämällä näkemyksiään nuorten 
kulttuurikäsityksistä, kulttuuriharrastuksista ja toimintaympäristön 
muutoksista. Kulttuuristrategian valmistelun eri vaiheissa virasto teki 
runsaasti teksti- ja toimenpide-ehdotuksia sekä laskelmia 
kustannusvaikutuksista kulttuurikeskuksen käyttöön.

Strategian valmistelussa nuorisoasiainkeskus korosti toisaalta 
kulttuurin merkitystä nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 53 (235)
Kaupunginhallitus

Sj/2
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

mahdollistajana, toisaalta nuorten merkitystä kulttuurin uudistajina, 
etenkin jatkuvassa liikkeessä olevan kaupunkikulttuurin ja -tilan 
muokkaajina. Nuorten nähtiin toimivan sekä kulttuurin kuluttajina että 
sen synnyttäjinä. Sisällöllisinä teemoina korostettiin mm. 
populaarikulttuurin, verkkomaailman sekä kulttuurikeskuksen ja muiden 
hallintokuntien yhteistyön merkitystä. Muina teemoina nousivat esiin 
osallisuus, valtakunnallisuus, alueellisuus ja perhenäkökulma. Erityistä 
huolta kannettiin kansalaisyhteiskunnan näkökulman jäämisestä 
syrjään strategian valmistelussa.

Nyt käsittelyssä olevassa strategiaehdotuksessa ”kulttuurin käsite 
nähdään laajan, hyvän ja arvokkaan elämän edellytysten vahvistajana”. 
Nuorisoasiainkeskuksen mukaan tuo yleisnäkemys sekä strategian 
kaupunkilaisten roolia korostava ote ovat oikean suuntaiset. 
Kaupunkilaiset nähdään kulttuurisina toimijoina, jotka osallistuvat 
kulttuurielämään kulttuurin synnyttäjinä ja käyttäjinä. Strategiassa 
korostetaan alueellisen kulttuuritoiminnan merkitystä sekä erilaisten 
tilojen, mm. koulujen, saamista kulttuurin käyttöön. Kulttuurin 
merkitystä alueiden eriarvoistumiskehityksen ehkäisijänä voisi korostaa 
vieläkin enemmän. 

Kaikkien kulttuuripalvelujen kehittämisessä on syytä korostaa 
kaupunkilaisten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen merkitystä. 
Strategiassa erikseen mainittujen monikulttuuristen ja uusien 
asuinalueiden kulttuuripalvelujen kehittämisessä olisi syytä vahvistaa 
eri toimijoiden osallistumista tilojen ja alueiden suunnitteluun.

Monimuotoisen Helsingin rakentamisessa ja kotouttamisen 
edistämisessä kaupungin hallintokuntien tehtävänä on tukea ja avustaa 
maahanmuuttajataustaisten järjestöjen ja ryhmien kulttuurista toimintaa 
sekä luoda edellytyksiä kantaväestön ja uussuomalaisten 
kohtaamiselle. Tarvittaessa kaupunki käyttää myönteisen 
erityiskohtelun periaatetta tukeakseen monimuotoisen ja suvaitsevan 
Helsingin rakentamista.

Nuorisoasiainkeskuksen mielestä kynnystä taiteen perusopetuksen, 
jossa alueellinen eriarvoistuminen näkyy selvästi, ja muun kulttuurisen 
nuorisotyön välillä tulisi madaltaa. Kulttuurin vaikutus nuorten 
hyvinvointiin ja nuorten kulttuuriset tarpeet otetaan huomioon strategian 
eri osioissa, myös lasten- ja nuortenkulttuuriin erikoistuneen luvun 
ulkopuolella. Nuorten kannalta tärkeä kaupunkitilan uudenlainen käyttö 
nähdään vahvana osana tulevaisuuden Helsinkiä ja katu- ja 
ympäristötaide osana kaupunkikuvaa. Strategiassa mm. ehdotetaan 
tyhjänä olevien tilojen ja välitilassa olevien rakennusalueiden joustavaa 
käyttöä kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan areenoina. Luvalliset 
graffitit nähdään osana kaupunkitaidetta ja strategiassa nostetaan esiin 
muitakin nuorisokulttuureita, kuten skeittaus ja parkour. Kulttuurinen 
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nuorisotyö nähdään eri taiteenlajien kokeilun tai pitkäkestoisen 
harrastamisen mahdollistajana ja kulttuurin keinoin vaikuttamisena. 
Strategiassa korostetaan alueellisten nuorisotalojen, toimintakeskusten 
ja erityistoimipaikkojen merkitystä helsinkiläisten nuorten elämässä. 

Strategian osiossa Ruotsinkielinen Helsinki voitaisiin mainita 
nuoriasiainkeskuksen ruotsinkielinen toiminta työväenopiston ja 
opetusviraston rinnalla. Ruotsinkielisellä nuorisotyöyksiköllä 
(Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet) on vilkasta, 
verkostoitunutta ja nuorien osallistumista tukevaa kulttuurista 
nuorisotyötä.

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan kulttuuristrategia 
vahvistaa nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä Helsingissä ja 
parhaimmillaan vaikuttaa myönteisesti myös helsinkiläiseen 
nuorisotyöhön ja nuorten toimintaan. Nuorisoasiainkeskus kannattaa 
vahvasti sitä, että lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa omien 
fyysisten ympäristöjensä suunnitteluun. Vapaan kaupunkitilan luovaa 
käyttöä mm. kaupunkiviljelyssä, erilaisissa tapahtumissa sekä katu- ja 
ympäristötaiteessa toteuttavat hankkeet ovat erittäin kannatettavia. 
Nuorisoasiainkeskuksen asiakaskuvakyselyssä elokuvat ovat 
ensimmäisenä nuorten suosikkilistalla. Myös tanssin harrastaminen on 
lisääntynyt ja monipuolistunut eri toimipaikoissa. Strategiassa elokuvien 
ja tanssin laajentaminen on hyvin esillä ja näin vastaa nuorten 
toiveisiin. 

Kulttuuristrategiassa painotetaan kulttuurin yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Helsinki noudattaa kulttuuripalveluja kehittäessään 
kulttuuripoliittisia periaatteita, joiden mukaan kulttuuri kuuluu 
peruspalveluihin, on osa kansalaisyhteiskuntaa ja kestävää kehitystä 
sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä, edistää terveyttä ja luo taloudellista 
kasvua. Näistä kuudesta periaatteesta nuorisoasiainkeskus näkee 
kulttuurin taloudellisen merkityksen laajemmin kuin vain taloudellisen 
kasvun luojana ja korostaa ensisijaisesti kulttuuriin liittyvää taloudellista 
liikkumavaraa sekä sen tarjoamia toimintamahdollisuuksia pienyrittäjille 
ja kulttuurin eri toimijoille. Strategian tulisi valmistaa tietä 
yhteiskunnallisille yrityksille ja osuuskuntamuotoisille hankkeille, jotka 
monimuotoistavat kulttuurin kenttää ja synnyttävät työmahdollisuuksia 
kulttuurin tekijöille ja taiteilijoille.

Kulttuuristrategiassa nousevat vahvasti esiin erilaiset kumppanuudet, 
monikulttuurisuus, liikunta, terveys, digitaalinen maailma ja 
kansainvälisyys. Nuorisoasiainkeskus tukee vahvasti olemassa olevin 
kumppanuuksien ja hallintokuntien yhteistyön tiivistämistä ja 
vahvistamista. Uusien kumppanuuksien ja luovien konseptien 
rakentaminen on haaste kaupungin hallintokunnille. Monipuolisia 
kumppanuuksia tulee edelleen vahvistaa ennakkoluulottomasti. 
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Erilaiset järjestöt ja toimintaryhmät ovat tärkeitä kaupungin kulttuurisen 
elinvoimaisuuden kehittämisessä. Mm. kirjastot, työväenopisto, 
museot, teatterit, orkesterit, koulut, liikunta ja nuorisotyö voivat 
parhaimmillaan rakentaa siltoja yli erilaisten rajojen. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (Lasu) hengessä 
yhteisstrategioiden toteuttamista olisi syytä korostaa entistä 
vahvemmin. Nuorilla tulisi olla mahdollisuus kulttuuriharrastusten 
kokeiluihin ja pitkäkestoiseen harrastustoimintaan omalla 
asuinalueellaan nuorisotalojen lisäksi kouluissa ja alueen muissa 
yhteistiloissa (esim. asukastilat ja taloyhtiöiden kerhohuoneet). 
Erilaisille järjestöille ja yhteisöille tulisi luoda mahdollisuuksia erityisesti 
varhaisnuorten harrastustoiminnan toteuttamiseen.

Erityistä huomioitavaa

• Strategiaehdotuksessa painotetaan toimenpiteiden rajaamista 
ensisijaisesti kaupungin sivistystoimialaan ja sen tulevaisuuteen. 
Kulttuuri ja sivistys eivät kuitenkaan jalkaudu ilman vahvaa yhteistyötä 
myös sivistystoimialan ulkopuolelle jäävien keskeisten toimijoiden 
kanssa. Esim. avoimen ja vapaan kaupunkitilan ennakkoluulottomassa 
käytössä monet toimijat, kuten kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, 
rakennusvirasto ja tapahtumayksikkö ovat myös tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. 

• Strategiassa mainitaan kulttuurikeskuksen avustusmäärärahojen 
kasvattamisen tarve. Kulttuurisia avustuksia jaetaan kuitenkin myös 
muissa hallintokunnissa ja näissä on siihen tarvittavaa kulttuurista 
osaamista. Nuorisoasiankeskus toivookin, että kaupungin kulttuurisia 
avustuksia käsitellään kokonaisuutena, käytäntöjä yhtenäistetään ja 
kulttuurikeskuksen ja muiden hallintokuntien yhteistoimintaa lisätään 
avustusten koordinoinnissa. Nuorisoasiankeskus tukee useita satoja 
nuorten järjestöjä ja toimintaryhmiä. Mm. Sponssi mahdollistaa nuorten 
kulttuuriryhmien ja omaehtoisen toiminnan tukemisen joustavasti. 
Avustuksia tulisi lisätä kulttuuristrategian hengen mukaisesti 
kaupunkilaisten, myös nuorten oman kulttuuritoiminnan toteuttamiseen.

• Strategian liiteosassa tuodaan esiin, että aikaisempien 
kulttuurisuunnitelmien toimenpiteitä jäi toteutumatta, koska siinä ei 
asetettu selvää vastuu- ja seurantajärjestelmää ehdotusten 
toimeenpanosta ja rahoituksesta. Nyt käsittelyssä olevassa 
kulttuuristrategiassa ei vastuu- ja seurantajärjestelmiä aseteta aina 
selkeästi. Ehdotamme, että toimenpide-ehdotusten toteuttajatahot 
nimetään.

Kulttuuristrategia on ansiokas kokonaisuus ja siihen on koottu 
kattavasti tietoa Helsingin kulttuurielämästä, mutta sen 
kokonaisrakennetta voisi selkeyttää huomattavasti. Strategia ja sen 
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liiteosa menevät päällekkäin ja aiheuttavat sekavuutta, jolloin strategian 
ja sen liiteosan käyttötarkoitukset jäävät epäselviksi.

Lopuksi nuorisoasiainkeskus haluaa painottaa, että kulttuuristrategian 
tulee ensisijaisesti ohjata monipuolisen ja monimuotoisen 
kaupunkikulttuurin rakentamista, jossa kuntalaisilla, myös nuorilla on 
keskeinen rooli. Kaupungin tulee rakentaa ennakkoluulottomasti 
kumppanuuksia, edistää kulttuuripoliittisten periaatteiden toteutumista 
käytännössä, suunnata avustusmäärärahoja myös nuorten järjestöille 
ja ryhmille sekä vahvistaa kaupungin monikulttuurista ilmapiiriä.

Käsittely

01.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Perälä Erkki: Poistetaan lausunnon kohta 16: "Strategian mukaan 
Helsinkiin tullaan rakentamaan uusia monumentaalisia kulttuuriseen 
toimintaan tarkoitettuja rakennuksia, kuten tanssin talo, 
keskustakirjasto ja Guggenheim-museo. Nämä ovat toki tärkeitä, mutta 
nuorisoasiainkeskusta arveluttaa, onko kaikkien rakentaminen 
taloudellisesti järkevää ja mahdollista toteuttaa kulttuuristrategian 
aikavälillä 2012–2017?"

Kannattajat: Tiihonen Tuomas

Vastaehdotus:
Perälä Erkki: Lisätään ennen lausunnon kohtaa 8 kappale: 
"Nuorisoasiainkeskuksen mielestä kynnystä taiteen perusopetuksen, 
jossa alueellinen eriarvoistuminen näkyy selvästi, ja muun kulttuurisen 
nuorisotyön välillä tulisi madaltaa."

Kannattajat: Tiihonen Tuomas

Esittelijä
osastopäällikkö
Leena Ruotsalainen

Lisätiedot
Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi
Laurio-Mäkinen Ulla, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 30.08.2011 § 332

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös
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Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan 17.5.2011 hyväksymästä ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin kulttuuristrategiaksi 2012 – 2017 seuraavan sisältöisen 
lausunnon:

Yleistä

Lausunnolla olevassa Helsingin kulttuuristrategiassa 2012–2017 
kulttuurin käsite nähdään laajana ja kulttuurille osoitetaan tehtävä 
hyvän ja arvokkaan elämän edellytysten vahvistajana. 
Sosiaalilautakunta pitää hyvinä kohdissa ”Kulttuuripolitiikan tavoitteet” 
ja ”Helsingin kulttuuripoliittiset periaatteet” esitettyjä periaatteita ja 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita, jotka pyrkivät 
parantamaan helsinkiläisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä 
osallisuutta kulttuurin ja liikunnan keinoin. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
nähdään osana kaupungin peruspalveluja. Kulttuuripolitiikan 
näkökulmaa tarvitaan myös kaupungin elinkeinopolitiikan, 
sosiaalipolitiikan, opetuksen, ympäristöpolitiikan ja 
kaupunkisuunnittelun alueilla. Asukkaiden omaehtoisen 
kulttuuritoiminnan edistämiseen tulisi etsiä uusia toimintatapoja 
hallintokuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyönä.

Kohtaa ”Kulttuuristrategian rajaukset” tulee tarkentaa. Ehdotuksessa 
todetaan, että kulttuuristrategian toimenpiteet rajautuvat ensisijaisesti 
kaupungin sivistystoimialaan ja sen tulevaisuuteen. Toisaalta siinä 
todetaan, että kulttuuripalveluilla on yhteys kaupungin muiden 
toimialojen palveluketjuihin sekä strategisiin linjauksiin ja 
metropolialueen kehittämiseen. Myös esitetyt toimenpiteet kohdistuvat 
osittain muiden hallintokuntien toimintaan. Sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan tulee selkeämmin ilmaista, että kyseessä on 
kaupungin yhteinen kulttuuristrategia. Jatkotyönä on hyvä laatia 
konkreettinen toimenpideohjelma tärkeimmille kärkihankkeille.

Hyvinvointia kulttuuripalveluista

”Hyvinvointia kulttuuripalveluista” on sosiaalitoimen näkökulmasta 
kulttuuristrategian tärkein kokonaisuus, johon sisältyviä linjauksia 
sosiaalilautakunta pitää pääosin hyvinä. Palvelujen tarkastelu 
elinkaarinäkökulmasta luo hyvän lähtökohdan toimenpiteille, koska 
myös sosiaalipalvelut on organisoitu elinkaariajattelun mukaisesti. 
Yhteistyön lisääminen hallintokuntien ja kolmannen sektorin kesken 
sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen vastaavat ja tukevat 
sosiaalitoimen palvelustrategisia linjauksia. Kulttuurisen sosiaalityön 
merkitys perinteisen sosiaalityön rinnalla avaa ovia uusille sosiaalityön 
innovaatioille.

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä toimenpiteitä alle kouluikäisten lasten 
lähikulttuuripalvelujen lisäämiseksi ja taidekasvatuksen aseman 
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vahvistamiseksi. Varhaiskasvatuksella on ainutlaatuinen rooli kulttuurin 
ja erityisesti lastenkulttuurin kantajana, välittäjänä ja luovana 
uudistajana. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä toimenpiteitä, joilla lisätään 
kouluikäisten ja nuorten mahdollisuuksia maksuttomiin tai hyvin 
edullisiin kulttuuriharrastuksiin. Lastensuojelun kannalta merkittävimpiä 
ovat sellaiset toimintatavat, joilla tavoitetaan syrjäytymisvaarassa 
olevat lapset ja nuoret. Tällaisesta toiminnasta on hyvä esimerkki 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (LASU) kärkihankkeisiin 
kuuluva Kulttuuria kouluihin -hanke. Koulujen kautta kulttuuritoiminta 
tavoittaa jokaisen perheen sosio-ekonomisesta tilanteesta huolimatta. 
Myös koulupäivän jälkeen järjestettävän harrastetoiminnan 
kehittäminen sekä maksuton liikkuminen koulupäivän aikana ovat 
kannatettavia toimenpide-ehdotuksia. 

Aikuisväestön kannalta merkittävimpiä toimenpiteitä ovat kulttuurin 
avulla tapahtuva yhteisöllisyyden vahvistaminen ja syrjäytymisen 
ehkäisy. Sosiaalitoimen monet asiakasryhmät ovat vaarassa syrjäytyä 
kulttuuritarjonnasta joko taloudelliseen tilanteeseen tai 
elämäntilanteeseen liittyvien rajoitusten takia. Ehdotuksessa ei 
erityisryhmien, kuten vammaisten henkilöiden tai päihdekuntoutujien 
tarpeita ole nostettu esiin muuten kuin toteamalle, että kulttuuripalvelut 
tulee tuottaa esteettömyyden periaatetta noudattaen. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan kulttuuristrategian kohtaan 
”Hyvinvointia kulttuuripalveluista” tuleekin lisätä toimenpide, joka 
sisältää kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittämisen aikuisille 
suunnatuissa sosiaalipalveluissa. Tämä edistäisi kaikkien oikeutta 
taidekokemuksiin.

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä ehdotusta yhteistyön lisäämisestä 
kulttuurisen vanhustyön kentällä toimivien tahojen välillä. Helsingissä 
kaupungin eri virastot, taiteilijat, taidelaitokset ja -koulut, vapaan 
sivistystyön toimijat, kolmannen sektorin järjestöt ja organisaatiot, 
seurakunnat sekä vapaaehtoiset edistävät toiminnallaan eri tavoin 
ikäihmisten hyvinvointia. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä ehdotusta taiteilijoiden työllistämisestä 
hyvinvointipalveluissa. Tällöin on kuitenkin selkeästi määriteltävä ero 
taiteen ja terapian välillä. Sosiaalitoimen ostopalvelutuottajien piirissä, 
esimerkiksi Diakonissalaitoksella on jo pitkään käytetty taidetta osana 
toimintaa ja kehitetty siihen liittyvää teoreettista ajattelua. Ehdotukseen 
tulisi lisätä myös muiden kulttuurialan ammattiryhmien työllistäminen, 
esimerkkinä kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 
henkilöt. Lisäksi taiteilijoita tulisi työllistää kaikkiin sosiaalipalveluihin, ei 
vain hoivakoteihin ja päiväkoteihin.
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Monien kulttuurien Helsinki

Kulttuuristrategian kohtaan ”Monien kulttuurien Helsinki” sisältyvät 
asukastoimintaa, kieliryhmiä ja monikulttuurisuutta koskevat linjaukset 
ovat sosiaalitoimen näkökulmasta keskeisiä. Sosiaalilautakunta pitää 
hyvänä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kulttuuristen vähemmistöjen 
mahdollisuuksia harjoittaa omaa kulttuuriaan ja edistetään yhteisten 
kulttuurihankkeiden syntymistä kaupungin eri alueilla. 
Sosiaalilautakunta pitää hyvänä myös kulttuuristrategian linjausta, 
jonka mukaan nykyisen kaltaisia, kaupungin yksinomaisella vastuulla 
olevia alueellisia kulttuuritaloja ei enää suunnitella, vaan niiden 
vastapainoksi tuetaan muita toimijoita ja lisätään mm. 
järjestöavustuksia. Sosiaalilautakunta pitää myös tärkeänä, että 
kulttuurisetelien käyttöönottoa  kokeillaan vapaaehtoistoiminnan 
tukemiseksi.

Maksuton tai edullinen kulttuuritarjonta on merkittävää monelle 
helsinkiläiselle, koska noin 10 % asukkaista joutuu turvautumaan 
toimeentulotukeen. Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että 
kulttuuristrategiassa korostetaan riittävän kattavan kirjastoverkon 
tarvetta, koska kirjastot mahdollistavat paikallistason yhteistyön 
edistämisen. Lisäksi on ilahduttavaa, että kirjastot nähdään myös 
asukkaiden sosiaalisen kohtaamisen areenoina. Sen sijaan 
kulttuuristrategiassa ei ole otettu kantaa siihen, tulisiko kirjastojen 
sijoittelulla pyrkiä tukemaan erityisesti niitä asuinalueita, joissa asuu 
enemmän syrjäytymisvaarassa olevia palvelun käyttäjiä.

Käsittely

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksensa Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista -nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
seuraavan tekstin: Kulttuurisen sosiaalityön merkitys perinteisen 
sosiaalityön rinnalla avaa ovia uusille sosiaalityön innovaatioille.

Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen.

1. Vastaehdotus:
Ingervo Sirkku: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Monien 
kulttuurien Helsinki -nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään seuraava virke: 

Sosiaalilautakunta pitää myös tärkeänä, että kulttuurisetelien 
käyttöönottoa  kokeillaan vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi.

Kannattajat: Vesikansa Sanna
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2. Vastaehdotus:
Ingervo Sirkku: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista -nimisen luvun kolmannen kappaleen ensimmäinen 
virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä toimenpiteitä, joilla lisätään 
kouluikäisten ja nuorten mahdollisuuksia maksuttomiin tai hyvin 
edullisiin kulttuuriharrastuksiin.

Kannattajat: Vesikansa Sanna

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Monien 
kulttuurien Helsinki -nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
lisätään seuraava virke: Sosiaalilautakunta pitää myös tärkeänä, että 
kulttuurisetelien käyttöönottoa kokeillaan vapaaehtoistoiminnan 
tukemiseksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Andreas Helminen, Jouko Kajanoja, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo

Tyhjä-äänet: 5
Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Tuula Kuusinen, Olli 
Valtonen

Poissa-äänet: 1
Mikko Virkamäki

Suoritetussa äänestyksessä Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 0, 5 tyhjää, 1 poissa.

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että esittelijän päätösehdotuksen Hyvinvointia 
kulttuuripalveluista -nimisen luvun kolmannen kappaleen ensimmäinen 
virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Sosiaalilautakunta pitää 
hyvänä toimenpiteitä, joilla lisätään kouluikäisten ja nuorten 
mahdollisuuksia maksuttomiin tai hyvin edullisiin kulttuuriharrastuksiin.

Jaa-äänet: 1
Olli Valtonen
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Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Andreas Helminen, Jouko Kajanoja, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo

Tyhjä-äänet: 4
Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Tuula Kuusinen

Poissa-äänet: 1
Mikko Virkamäki

Suoritetussa äänestyksessä Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 1, 4 tyhjää, 1 poissa.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 30.08.2011 § 65

HEL 2011-000969 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa ehdotuksesta Helsingin 
kaupungin kulttuuristrategiaksi 2012-17 seuraavan lausunnon:

Johtokunta toteaa, että laadittu kulttuuristrategia antaa varsin hyvän 
kuvan kaupungin monipuolisesta ja merkitykseltään erittäin painavasta 
kulttuurin kentästä. On kiitettävää, että valtuuston hyväksymässä 
strategiaohjelmassa on haluttu painottaa erityisen kulttuuristrategian 
laatimista. On tärkeää, että kulttuurin merkitys yhtenä kaupungin 
menestystekijöistä on huomattu ja että kulttuuripalveluiden 
kehittymisedellytykset turvataan myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. 

Kaupunginmuseo on ollut mukana strategian valmistellussa yhtenä 
kuultuna toimijana. Osa museon esittämistä muutosehdotuksista ja 
strategian täydennyksistä onkin kiitettävästi otettu huomioon, mutta 
ilmeisesti strategian rakenteesta johtuen liiteosassa kulttuuritoimijoiden 
kenttää ja kulttuurin monimuotoisuutta kuvaavassa luvussa 4 ei 
valitettavasti ole otettu mukaan pääkaupunkiseudun erittäin 
merkittävää museokenttää.

Johtokunta esittääkin, että strategian lukuun 4 Monimuotoinen Helsinki 
liitetään alla oleva tai sitä vastaava tiivis kuvaus otsikolla ”Museoiden 
Helsinki”: 
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Helsinki on Suomen museopääkaupunki. Kansalliset 
muistiorganisaatiot ovat keskittyneet Helsinkiin ja kaikki valtakunnalliset 
museot (Kansallismuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo sekä 
Valtion taidemuseon kohteet Ateneum, Kiasma ja Sinebrychoff) 
sijaitsevat kaupungissa. Suomen 17 valtakunnallisesta erikoismuseosta 
seitsemän sijaitsee Helsingissä: Designmuseo, Suomen 
rakennustaiteen museo, Suomen valokuvataiteen museo, Suomen 
Urheilumuseo, Tekniikanmuseo, Teatterimuseo ja Sotamuseo. Lisäksi 
maailmanperintökohde Suomenlinnan alueella toimivat museot 
muodostavat oman kokonaisuutensa. Kaupungin omilla Helsingin 
kaupunginmuseolla ja Helsingin taidemuseolla on useita toimipisteitä 
eri puolilla kaupunkia. Lisäksi Helsingin museokenttää rikastuttavat 
lukuisat erikoismuseot sekä paikallisten yhteisöjen perustamat, pienet 
museot, joista monia ylläpidetään sivutoimisesti tai täysin 
vapaaehtoisin voimin. 

Kaikkiaan Suomen noin 1000 museokohteesta Helsingissä sijaitsee 
reilut 70. Näistä kaksi kolmasosaa on päätoimisesti hoidettuja. 
Yhdessä pääkaupunkiseudun muiden merkittävien museokohteiden, 
kuten Espoon museokeskus WeeGeen kanssa museot monipuolistavat 
kaupungin kulttuuritarjontaa ja lisäävät sen vetovoimaa.

Korkeatasoiset, ammatillisesti hoidetut 100-vuotias Helsingin 
kaupunginmuseo ja 1970-luvulla perustettu Helsingin taidemuseo 
kuuluvat omien museosektoriensa kärkiryhmään Suomessa ja ovat 
kansainvälisesti arvostettuja toimijoita. Kaupunginmuseo tallentaa, 
vaalii ja jakaa tietoa sekä tuo eri tavoin esille Helsingin kaupungin 
henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä sekä kulttuuriympäristöä. 
Taidemuseo vastaa kaupungin kuvataidepolitiikasta ja 
taidemuseotoiminnasta. Molemmilla museoilla on myös museolakiin ja 
-asetukseen perustuvia alueellisia tehtäviä: kaupunginmuseo toimii 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseona ja taidemuseo Uudenmaan 
aluetaidemuseona. Tehtävänä on mm. tukea alueen museotoimintaa 
tarjoamalla asiantuntija-apua ja ohjausta pienille museoille. 

Museokäynnit helsinkiläisissä päätoimisesti hoidetuissa museoissa 
muodostavat merkittävän osan kaikista Suomen museokäynneistä. 
Niissä oli vuonna 2009 lähes 2 miljoonaa kävijää (koko Suomessa 
hieman yli 5 miljoonaa käyntiä). 25,4 % käynneistä tehtiin 
valtakunnallisiin museoihin: Luonnontieteelliseen keskusmuseoon, 
Suomen kansallismuseoon ja Valtion taidemuseoon. Eniten käyntejä oli 
Valtion taidemuseoon, kaikkiaan 584 979, joista Ateneumin 380 308 
kävijää muodostavat suurimman osan. Suomen kansallismuseon 
kaikkien museoiden kävijämäärä oli 538 940. Luonnontieteellisessä 
keskusmuseossa vieraili 165 147 kävijää. 
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Helsingin kaupunginmuseon toimipisteissä vieraili ennätykselliset 171 
351 kävijää vuonna 2009. Taidemuseossa oli 120 666 kävijää. 
Molemmat kaupungin omista museoista kuuluvat maamme 
suosituimpiin museoihin.

15 kävijämääriltään suosituinta museota pääkaupunkiseudulla: 

 
 

Kävijät yht.2009

Ateneumin taidemuseo, Helsinki 380 308 
Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki 173 984 
Helsingin kaupunginmuseo 171 351 
Luonnontieteellinen museo 159 773 
Helsingin kaupungin taidemuseo 120 666 
Kansallismuseo, Helsinki 97 454 
EMMA, Espoon modernin taiteen museo 73 200 
Designmuseo, Helsinki 71 396 
Suomen Kellomuseo, Espoo 57 653 
Espoon kaupunginmuseo yht. 53 346 
Leikkilinna - Suomen lelumuseo, Espoo 50 000 
Päivälehden museo, Helsinki 45 000 
Helinä Rautavaaran museo, Espoo 37 363 
Postimuseo 35 282 
Seurasaaren ulkomuseo, Helsinki 34 278 
Lähde: Suomen museotilasto 2009 ja Helsingin kaupunginmuseo. 

  

Helsinkiläiset museot ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen omaa 
perustehtäväänsä korkeatasoisesti hoitaviksi, monipuolisiksi 
kulttuuritapahtumapaikoiksi ja kansalaisten olohuoneiksi. Ne 
heijastavat toiminnassaan yleisestikin museoiden kulttuuriroolin ja 
palvelutehtävän muutosta ottaessaan kulttuurin kuluttajien moninaiset 
tarpeet ja odotukset huomioon toiminnassaan.

Kaupunginmuseon johtokunta yhtyy strategian tavoitteisiin ja 
toimenpide-ehdotuksiin, eikä sillä ole edellä mainitun liiteosan 
lisäysesityksen lisäksi muuta huomautettavaa ehdotukseen kaupungin 
kulttuuristrategiaksi 2012-2017.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485
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tiina.merisalo(a)hel.fi
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§ 1015
V Oulunkylän tontin 28029/9 asemakaavan muuttaminen (nro 12053) 

HEL 2011-001285 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Veräjämäki) korttelin nro 28029 tontin nro 9 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
12.5.2011 päivätyn piirustuksen nro 12053 mukaisena. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12053
2 Havainnekuva
3 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Veräjämäki) korttelin nro 28029 tontin nro 9 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
12.5.2011 päivätyn piirustuksen nro 12053 mukaisena. 
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Tiivistelmä

Tontin osoite on Kirkkoherrantie 10.

Vuonna 1933 rakennettu kahden perheen asuinrakennus ja 1901 
rakennettu talousrakennus suojellaan sr-2-merkinnällä. Niiden 
rakennusaloille osoitetaan nykyistä pienemmät, uudisrakentamista 
koskevat rakennusoikeudet. Tontin itäreunaan osoitetaan rakennusala 
kaksikerroksiselle pientalolle. Rakennusalojen yhteenlaskettu kerrosala 
on 367 m2, joka vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaista 
tonttitehokkuutta e = 0.40.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pientalovaltaista aluetta sekä 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. 

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1977. Kaavan 
mukaan tontti on omakotirakennusten ja muiden enintään kahden 
perheen talojen korttelialuetta. Suurin sallittu kerrosluku on 2 ja 
tonttitehokkuus e = 0.40. Rakennusten enimmäiskorkeudet ovat: 
kaksikerroksisella rakennuksella 7 m ja yksikerroksisella rakennuksella 
4,5 m. Tontilla on varattava vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti.

Rakennuskiellot

Tontti kuuluu alueeseen, jolla on voimassa rakennuskielto 
asemakaavan muuttamiseksi. 

Maanomistus

Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Tontti sijaitsee Kirkkoherrantiellä, Oulunkylän aseman 
kaakkoispuolella. Lähiympäristössä on eri-ikäisiä pientaloja, rivitaloja ja 
pienkerrostalo. Eteläpuolella on liiketalo ja Kirkkoherrantien 
eteläpuolella lamellitaloja. 

Suojelukohteet

Tontilla on vuonna 1933 rakennettu kahden perheen asuinrakennus, 
joka on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston 
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kohdeluetteloon "Suosituksia rakennussuojelukohteille 
esikaupunkialueilla" (YB:20/86), ja 1901 rakennettu piharakennus (ei 
ole merkitty luetteloon). 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella olemassa olevat 
rakennukset ja mahdollistaa jäljellä olevan rakennusoikeuden 
käyttäminen.

Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Vanha asuinrakennus ja 
talousrakennus on suojeltu sr-2-merkinnällä. Niiden lisäksi tontille on 
merkitty rakennusala uudelle kaksikerroksiselle pientalolle. Suojeltavien 
rakennusten rakennusaloille on merkitty uudisrakentamista koskevat, 
nykyistä pienemmät rakennusoikeudet. Asuinrakennuksen nykyinen 
kerrosala on 197 m2 ja talousrakennuksen 51 m2. Jos rakennukset 
tuhoutuvat, on uudisrakennuksen kerrosala 167 m2 ja 
talousrakennuksen 30 m2.  Uuden pientalon kerrosala on 170 m2.  
Yhteenlaskettu kerrosala on 367 m2 (e = 0.40). 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen muuttaa katuvarren kaupunkikuvaa vain vähän. 
Suojeltavat rakennukset jäävät katuvarren liiketalon taakse ja vain 
uudisrakennuksen eteläpääty näkyy tontin liittymästä kadulle.  
Vanhojen rakennusten suojeleminen turvaa rakennusperinnön ja 
ympäristön kerroksellisuuden säilymistä. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontinomistaja jätti 13.9.2007 tontin rakennuksia koskeneen 
purkamislupahakemuksen perusteluna niiden huonokuntoisuus.

Kaupunginmuseo totesi rakennuksia koskeneesta 
purkamislupahakemuksesta, että asuintalolla ja sen piharakennuksella 
on niin merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja, että niiden purkamisesta 
tulee pidättäytyä. Tavoitteena tulisi olla suojelukaavan laatiminen, 
joskin myös tontin täydennysrakentamista voitaneen tutkia. 

Rakennusvalvontavirasto ilmoitti 9.1.2008 kaupunginhallitukselle ja 
Uudenmaan ympäristökeskukselle, että virastoon on 13.9.2007 jätetty 
lupahakemus, jonka mukaan Oulunkylän tontilla 28029/9 
(Kirkkoherrantie 10) sijaitseva huvila ja sen piharakennus puretaan. 
Rakennuksen purkaminen saattaisi merkitä historiallisesti tai 
rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan tai 
rakennetun ympäristön turmeltumista.

Uudenmaan ympäristökeskus (nykyään Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus) viittasi 18.1.2008 rakennuksen 
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purkamisilmoitusta koskevassa lausunnossaan Helsingin 
kaupunginmuseon lausuntoon sekä kaupunkisuunnitteluviraston sitä 
tukevaan kannanottoon ja katsoi, ettei rakennukselle sen 
kulttuurihistoriallisen arvon ja merkityksen johdosta tule myöntää 
purkamislupaa. Tontilla olevien rakennusten säilyttämismahdollisuudet 
ja mahdollinen täydennysrakentaminen tulee ratkaista asemakaavan 
muutoksen nojalla.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti 1.2.2008 merkitä tiedoksi edellä mainitun 
rakennusvalvontaviraston ilmoituksen. Samalla kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin em. tontilla 
sijaitsevan rakennuksen suojelemiseksi kaavoitusteitse.

Kaupunginhallitus määräsi 12.5.2008 tontin 28029/9 rakennuskieltoon 
kahdeksi vuodeksi. Rakennuskieltoa on 26.4.2010 pidennetty 
12.5.2012 saakka.

Tontin rakennusten säilyttämismahdollisuuksia ja 
täydennysrakentamisen sijoittumista on selvitetty yhteistyössä 
tontinomistajan ja kaupunginmuseon kanssa. Suunnittelu on tapahtunut 
tiiviissä yhteistyössä kaavoittajan kanssa tulevan asemakaavan 
muutoksen pohjaksi. 

Tontinomistaja jätti uudisrakennusta koskevan 
rakennuslupahakemuksen 21.4.2009. Rakennusvalvontavirasto lähetti 
sen lausunnolle kaupunkisuunnitteluvirastoon. 

Itäinen rajanaapuri (Asunto Oy Jokiniementie 12) jätti rakennusluvasta 
vastustavan kannanoton, jossa katsoi suunnitellun rakennuksen liian 
suureksi ja itäsivulle esitetyn parvekkeen ulottuvan liian lähelle tontin 
rajaa. 

Kesäkuussa 2009 hakija ilmoitti, että jää odottamaan suojelukaavan 
valmistumista. Samalla sovittiin, että rakennusta lyhennetään siten, että 
kerrosalaksi jää 170 m2 ja parveketta pienennetään. 

Kaavamuutoksessa asuinrakennukselle ja piharakennukselle 
osoitetaan suojelumerkinnät, joilla turvataan rakennusten säilyminen. 
Uudisrakennus liittyy vanhojen rakennusten pihapiiriin.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (päivätty 16.2.2011), jonka mukana 
lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan 
muutosluonnos. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 7.–25.3.2011 ja viraston 
internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston, 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston kanssa.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollolla ei ollut 
huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kaupunginmuseon mukaan suojelumääräykseen sr-2 on syytä liittää 
lisäys: Kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas rakennus. 
Lisäksi määräystä voidaan täydentää lisämääräyksellä: Rakennuksen 
alkuperäiset julkisivut, ikkunat, ovet, kattomateriaali ja väri mukaan 
lukien, on säilytettävä.

Vastine

Suojelumääräystä on täydennetty kaupunginmuseon esittämillä 
lisäyksillä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 2 
mielipidekirjettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluonnosta. 

Asunto Oy Veräjämäentie 3:lla ei ollut huomautettavaa asemakaavan 
muutoksesta. 

Asunto Oy Jokiniementie 12 vastusti suunniteltua asemakaavan 
muutosta uudisrakentamisen osalta.

Taloyhtiö katsoo, että rakennuspaikka tulee liian täyteen rakennetuksi, 
mikä vaikuttaa myös yhtiön tontin viihtyvyyteen. Taloyhtiö oli samoin 
kommentoinut jo 25.5.2009, kun kyseiselle tontille haettiin 
rakennuslupaa. Tontti ilmeisesti kaavoitetaan jo aikaisemmin 
suunnitellun rakennuksen mukaiseksi, eikä niin, että rakennuspaikan 
ympäristö ja viihtyvyys otettaisiin ensisijaisesti suunnitelmassa 
huomioon. 

Kaavaluonnoksen mukaan avoimen kuistin ja parvekkeen saa rakentaa 
asemakaavaan merkityn rakennusalan estämättä. Parveke saa ulottua 
enintään 2 metrin etäisyydelle julkisivupinnasta. Rakennuksen parveke 
ja porras tulevat vain kahden metrin päähän tonttien välisestä rajasta. 
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Suunnitellun rakennuksen kohdalla taloyhtiön tontilla on asukkaiden 
virkistyskäytössä oleva alue ja rakennusalan ylitys vähentää 
mahdollisuutta käyttää aluetta luontevasti ja sitä kautta vähentää myös 
kiinteistön arvoa. 

Asemakaavamääräysten mukaisesti toteutettava rakennus tulisi myös 
varjostamaan taloyhtiön pihaa sekä olemassa olevia rakennuksia 
vähentäen näin asukkaiden viihtyvyyttä. Mikäli asemakaavaa 
muutetaan ehdotetulla tavalla, se saattaa tulevaisuudessa haitata 
yhtiön tontin täydennysrakentamista tai muita kehityssuunnitelmia.

Vastine

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella tontilla 28029/9 
olevat kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokkaat 
rakennukset ja mahdollistaa jäljellä olevan rakennusoikeuden 
käyttäminen. 

Lähtökohtana oli rakennuksia koskenut purkamislupahakemus, johon 
sekä kaupunginmuseo että kaupunkisuunnitteluvirasto ottivat kielteisen 
kannan. Myös Uudenmaan ympäristökeskus katsoi, ettei rakennukselle 
sen kulttuurihistoriallisen arvon ja merkityksen johdosta tule myöntää 
purkamislupaa vaan tontilla olevien rakennusten 
säilyttämismahdollisuudet ja mahdollinen täydennysrakentaminen tulee 
ratkaista asemakaavan muutoksen nojalla.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti 1.2.2008 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään 
toimenpiteisiin em. tontilla sijaitsevan rakennuksen suojelemiseksi 
kaavoitusteitse.

Muutosehdotuksen mukaisen uuden asuinrakennuksen rakennusala on 
4 metrin etäisyydellä pohjois- ja itäpuoleisten naapuritonttien rajoista. 
Itäisellä naapuritontilla 28029/7 olevan pienkerrostalon lähin eli 
lounaisnurkka on 20,5 metrin etäisyydellä asuinrakennuksen 
koillisnurkasta. Rakennusten pääjulkisivut eivät ole vastakkain. Uusi 
asuinrakennus on naapuritontin eteläosassa olevan silokallion 
kohdalla. Pääsisäänkäynti on rakennuksen eteläpäädystä. Rakennus 
avautuu pääsiassa länteen eikä siten aiheuta kohtuutonta haittaa 
naapuritontin eteläosan virkistyskäytölle. Kaavaehdotuksen mukaisen 
uudisrakennuksen aiheuttama varjostus naapuritontille on vähäistä ja 
tontin rakennukset ovat kaukana. Naapuritontin voimassa olevan 
asemakaavan mukainen rakennusoikeus on käytetty.

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot
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Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 10.6. - 11.7.2011, mistä on 
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
Ehdotusta vastan ei ole tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta on antanut lausuntonsa kaupunginmuseo.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 12053
2 Havainnekuva
3 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseo
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§ 1016
V Oulunkylän, Maunulan asuntotontin 28319/2 vuokrausperusteiden 
määrääminen 31.12.2065 saakka

HEL 2011-001068 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28319 tontti 
nro 2 (osoite: Suursuontie 14, pinta-ala 2 906 m²) lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2065 saakka seuraavin 
ehdoin:

1. Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 
vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 25 euroa.

2. Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja 
ilman Hitas-ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote asemakaavasta
2 Sijaintikartta
3 Kiinteistölautakunnan muistio 28.6.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28319 tontti 
nro 2 (osoite: Suursuontie 14, pinta-ala 2 906 m²) lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2065 saakka seuraavin 
ehdoin:
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1. Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 
vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 25 euroa.

2. Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja 
ilman Hitas-ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja.

Tiivistelmä

Maunulassa voimassa olevan asemakaavan mukaisella 
asuinrakennusten korttelialueen tontilla 28319/2 sijaitsee Paanumäen 
vanhainkodin rakennus, jota varten tontti on vuonna 1961 vuokrattu 
vuoden 2025 lopussa päättyväksi vuokrakaudeksi. Vanhainkodin 
toiminta on päättynyt, minkä jälkeen rakennusta ja vuokraoikeutta 
hallitsemaan on perustettu asunto-osakeyhtiö, jonka tarkoitus on 
peruskorjata rakennus ja muuttaa se tavallisiksi asunnoiksi. Koska 
peruskorjaus on mittava ja käyttötarkoitus muuttuu tavalliseksi 
asumiseksi, tontin maanvuokrasopimusta on tarpeen pidentää ja 
määritellä tontille uudet vuokrausperusteet.

Vuokran määrityksen perusteena sovellettavaksi tontin arvoksi 
esitetään nykyarvoltaan noin 450 euroa vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa. Tällöin on alueen käyvän hintatason lisäksi 
otettu huomioon tontin nykyisen vuokrasopimuksen alhainen vuokra ja 
jäljellä oleva vuokra-aika. Maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin on tällöin 1,81 e/kk/m².

Esittelijä

Sisäasiainministeriön 5.6.1968 vahvistaman asemakaavan nro 5877 
mukaan tontti asuinrakennusten korttelialuetta. Tontin rakennusoikeus 
on 1 764 k-m². Tontti on vuokrattu ajaksi 1.4.1961 - 31.12.2025 
Paanumäen vanhainkodille. Vanhainkodin toiminta on päättynyt 
vuonna 2007. Rakennusta ja maanvuokraoikeutta hallitsemaan on 
perustettu asunto-osakeyhtiö. Rakennus on ollut viime vuodet pääosin 
asumaton. Rakennus olisi nyt tarkoitus peruskorjata ja muuttaa 
tavallisiksi asunnoiksi. Mittavan peruskorjauksen vuoksi yhtiö on 
pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista.

Nykyisen maanvuokrasopimuksen mukaan vuokraa ei peritä niin kauan 
kuin asukkaina on 60 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä tai asukkailla on 
jokin muu sosiaaliviraston hyväksymä peruste. Mikäli vuokraa 
perittäisiin, se olisi vuonna 2011 ollut 5 953,36 euroa. Ehdotettujen 
perusteiden mukaan tontista tehdään uusi maanvuokrasopimus, jolloin 
maanvuokraksi tulee n. 33 000 euroa vuodessa. Maanvuokran 
teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 1,81 e/kk/m².
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Ehdotetut vuokrausperusteet

Kaupunginvaltuusto päätti 29.4.2009 (asia nro 9, 95 §) Maunulassa 
vuonna 2010 päättyvien maanvuokrasopimusten uusista 
maanvuokrista. Päätöksen mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 20. 

Koska kyseessä on peruskorjauskohde, esittelijä pitää tontille 28319/2 
esittävänä kohtuullisena vuokrausperusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 25 euroa. 

Hintatasossa 05/2011 (ind. 1808) laskettu kerrosneliömetrihinta on 452 
euroa. Maanvuokraksi tulee n. 33 000 euroa vuodessa. Maanvuokran 
teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 1,81 e/kk/m².

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ote asemakaavasta
2 Sijaintikartta
3 Kiinteistölautakunnan muistio 28.6.2011

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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§ 1017
V Suutarilan tonttien 40028/16-18, 40043/4, 40043/8, 40044/9-10, 
40209/1-4, 40210/1 ja 40211/1 vuokrausperusteet

HEL 2011-002413 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta J8 P2 ja 3, Böstaksentie 1-5, 7-9, 16, 20, Linnunradantie 7, Sateenkaarentie 1a, Henrik Forsiuksen 
tie 22

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

EHDOTUS A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Suutarilan asemakaavaan nro 11488 sisältyvät 
kaupungin omistamat asuinrakennusten tontit (asema-kaavamerkintä 
A) ja rivitalotontit (asemakaavamerkintä AR) sekä Suutarilan 
asemakaavaan nro 11814 sisältyvän rivitalotontin (AR) 40233/1 (os. 
Henrik Forsiuksen tie 22) lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asuinrakennusten tonttien ja rivitalotonttien vuokrat määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
asuntotilan osalta.

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien 
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokran suuruista maanvuokraa.

Jos valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon tai asumis-
oikeusasuntotuotantoon varatulle tontille rakennettavien 
uudisrakennusten rakentamiseen myönnetään valtion asuntolainaa tai 
valtion korkohyvitystä, peritään tontin vuosivuokrasta 80 prosenttia.

Arava- tai korkotukialennus myönnetään tontin vuokraan kuitenkin vain 
siltä ajalta, jolloin asuntokerrostalotontille rakennettavien 
asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä.

2
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Asunto- ja rivitalotontteja vuokrattaessa noudatetaan muuten soveltuvin 
osin tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

EHDOTUS B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Suutarilan asemakaavaan nro 11488 sisältyvät 
asuinrakennusten tontteja ja rivitalotontteja palvelevat autopaikkojen 
korttelialueen (LPA) tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

LPA -tonttien vuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
1 euron suuruista tonttineliömetrihintaa.

2

LPA -tontteja vuokrattaessa noudatetaan muuten soveltuvin osin 
tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Kartta asemakaavan muutokseen nro 11488 sisältyvistä tonteista
3 Kartta tontista 40223/1
4 Tonttien perustiedot
5 Suutarilan Böstaksentien asuinrakennusten- ja rivitalotonttien sekä 

Henrik Forsiuksen tien rivitalotontin 40223/1 vuokrausperusteiden 
määrääminen (Suutarila, Siltamäki)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

EHDOTUS A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Suutarilan asemakaavaan nro 11488 sisältyvät 
kaupungin omistamat asuinrakennusten tontit (asema-kaavamerkintä 
A) ja rivitalotontit (asemakaavamerkintä AR) sekä Suutarilan 
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asemakaavaan nro 11814 sisältyvän rivitalotontin (AR) 40233/1 (os. 
Henrik Forsiuksen tie 22) lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asuinrakennusten tonttien ja rivitalotonttien vuokrat määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
asuntotilan osalta.

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien 
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokran suuruista maanvuokraa.

Jos valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon tai asumis-
oikeusasuntotuotantoon varatulle tontille rakennettavien 
uudisrakennusten rakentamiseen myönnetään valtion asuntolainaa tai 
valtion korkohyvitystä, peritään tontin vuosivuokrasta 80 prosenttia.

Arava- tai korkotukialennus myönnetään tontin vuokraan kuitenkin vain 
siltä ajalta, jolloin asuntokerrostalotontille rakennettavien 
asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä.

2

Asunto- ja rivitalotontteja vuokrattaessa noudatetaan muuten soveltuvin 
osin tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

EHDOTUS B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Suutarilan asemakaavaan nro 11488 sisältyvät 
asuinrakennusten tontteja ja rivitalotontteja palvelevat autopaikkojen 
korttelialueen (LPA) tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

LPA -tonttien vuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
1 euron suuruista tonttineliömetrihintaa.

2
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LPA -tontteja vuokrattaessa noudatetaan muuten soveltuvin osin 
tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja.

Esittelijä

Suutarilantien länsipuolinen asuntoalue sijaitsee Kehä III:n 
läheisyydessä mm. Suutarilantien, Sateenkaarentien ja 
Hannukselanpolun varrella. 

Alueelle on suunniteltu uusia esikaupunkimaiseen rakentamistapaan 
tähtääviä suhteellisen tiiviitä pientalokortteleita. Alueelle on 
muodostettu yhdeksän yhtiömäisesti rakennettavaa asuntotonttia, 
yksitoista omakotitonttia, puisto ja pysäköintitontteja. Tonttitehokkuus 
on e = 0.40–0.50. Alueen kaikki tontit on varattu. 

Alueen omakotitonteille on jo aiemmin määritelty vuokrausperusteet ja 
ne on vuokrattu yksityishenkilöille ns. hartiapankkirakentamiseen.

Myös Henrik Forsiuksen tien tontti on varattu. Sen tonttitehokkuus on 
0,47.

Nyt asuntotonteille esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet siten, 
että vuokrausperusteena pidetään 25 euron (ind. 100) suuruista 
kerrosneliömetrihintaa. Esitetty vuokrausperuste vastaa 
rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1808) noin 452 euroa/k-m². 
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
ilman alennuksia noin 1,81 euroa/h-m²/kk.

Samalla esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet neljälle auto-
paikkatontille. Autopaikka-tonttien vuokrausperusteena pidettäisiin 
yhden euron (ind. 100) suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Asuntotontit ja autopaikkatontit esitetään vuokrattavaksi 31.12.2075 
saakka.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Kartta asemakaavan muutokseen nro 11488 sisältyvistä tonteista
3 Kartta tontista 40223/1
4 Tonttien perustiedot
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5 Suutarilan Böstaksentien asuinrakennusten- ja rivitalotonttien sekä 
Henrik Forsiuksen tien rivitalotontin 40223/1 vuokrausperusteiden 
määrääminen (Suutarila, Siltamäki)

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2011 § 428

HEL 2011-002413 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta J8 P2 ja 3, Böstaksentie 1-5, 7-9, 16, 20, Linnunradantie 7, Sateenkaarentie 1a, 
Henrik Forsiuksen tie 22

Päätös

EHDOTUS A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Suutarilan asemakaavaan nro 11488 
sisältyvät kaupungin omistamat asuinrakennusten tontit (asema-
kaavamerkintä A) ja rivitalotontit (asemakaavamerkintä AR) sekä 
Suutarilan asemakaavaan nro 11814 sisältyvän rivitalotontin (AR) 
40233/1 (os. Henrik Forsiuksen tie 22) lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asuinrakennusten tonttien ja rivitalotonttien vuokrat määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" 
pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa 
asuntotilan osalta.

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

Tonteille mahdollisesti rakennettavien liike-, toimisto- tai vastaavien 
tilojen osalta peritään asuintilan maanvuokran suuruista maanvuokraa.

Jos valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon tai asumis-
oikeusasuntotuotantoon varatulle tontille rakennettavien 
uudisrakennusten rakentamiseen myönnetään valtion asuntolainaa tai 
valtion korkohyvitystä, peritään tontin vuosivuokrasta 80 prosenttia.
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Arava- tai korkotukialennus myönnetään tontin vuokraan kuitenkin vain 
siltä ajalta, jolloin asuntokerrostalotontille rakennettavien 
asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jolloin valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä.

2

Asunto- ja rivitalotontteja vuokrattaessa noudatetaan muuten soveltuvin 
osin tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

EHDOTUS B

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Suutarilan asemakaavaan nro 11488 
sisältyvät asuinrakennusten tontteja ja rivitalotontteja palvelevat 
autopaikkojen korttelialueen (LPA) tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

LPA -tonttien vuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
1 euron suuruista tonttineliömetrihintaa.

2

LPA -tontteja vuokrattaessa noudatetaan muuten soveltuvin osin 
tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja.

Lopuksi lautakunta toteaa, että Suutarilantien länsipuolinen asuntoalue 
sijaitsee Kehä III:n läheisyydessä mm. Suutarilantien, 
Sateenkaarentien ja Hannukselanpolun varrella. 

Alueelle on suunniteltu uusia esikaupunkimaiseen rakentamistapaan 
tähtääviä suhteellisen tiiviitä pientalokortteleita. Alueelle on 
muodostettu yhdeksän yhtiömäisesti rakennettavaa asuntotonttia, 
yksitoista omakotitonttia, puisto ja pysäköintitontteja. Tonttitehokkuus 
on e = 0.40–0.50. Alueen kaikki tontit on varattu. 

Alueen omakotitonteille on jo aiemmin määritelty vuokrausperusteet ja 
ne on vuokrattu yksityishenkilöille ns. hartiapankkirakentamiseen.

Myös Henrik Forsiuksen tien tontti on varattu. Sen tonttitehokkuus on 
0,47.

Nyt po. asuntotonteille esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet 
siten, että vuokrausperusteena pidetään 25 euron (ind. 100) suuruista 
kerrosneliömetrihintaa. Esitetty vuokrausperuste vastaa 
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rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1808) noin 452 euroa/k-m². 
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
ilman alennuksia noin 1,81 euroa/h-m²/kk.

Samalla esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet neljälle auto-
paikkatontille. Autopaikka-tonttien vuokrausperusteena pidettäisiin 
1 euron (ind. 100) suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Asuntotontit ja autopaikkatontit esitetään vuokrattavaksi 31.12.2075 
saakka.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 1018
V Puotilan kartanon tontin 45213/2 vuokrausperusteet

HEL 2011-003222 T 10 01 01 02

Vartiokylä, Puotila, Puotilantie 7

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavasti: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45213 tontin 
nro 2 tontin ravintolatarkoituksiin lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
28 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa toteutunutta 
rakennusoikeusneliömetriä kohden. 

Kaupungilla on oikeus tarkistaa vuokran määrää mikäli toteutunut 
rakennusoikeus ylittää 1 048 k-m². 

2

Vuokra-aika on enintään 50 vuotta. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistotonttien maanvuokrasopimus-
lomakkeen ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavasti: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45213 tontin 
nro 2 tontin ravintolatarkoituksiin lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
28 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa toteutunutta 
rakennusoikeusneliömetriä kohden. 

Kaupungilla on oikeus tarkistaa vuokran määrää mikäli toteutunut 
rakennusoikeus ylittää 1 048 k-m². 

2

Vuokra-aika on enintään 50 vuotta. 

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistotonttien maanvuokrasopimus-
lomakkeen ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Tiivistelmä

Vartiokylässä sijaitsevan Puotilan kartanon rakennuksista on tarkoitus 
järjestää tarjouskilpailu. Kartano sijaitsee kaupungin omistamalla 
tontilla nro 45213/2. Rakennusten myynnin yhteydessä kaupunki 
vuokraa tontin rakennusten ostajalle. Tontille tulee siksi vahvistaa 
vuokrausperusteet. 

Vuokran ehdotetaan määräytyvän toteutuneen rakennusoikeuden 
mukaan. Tontilla sijaitsee nyt kaksi voimassa olevassa asemakaavassa 
suojeltavaksi osoitettua ravintolakäytössä olevaa rakennusta ja pieni 
piharakennus, rakennusoikeudeltaan yhteensä 1 048 k-m². 
Ehdotettujen vuokrausperusteiden mukaan tontin vuosivuokraksi 
muodostuisi nyt noin 26 500 euroa.

Kiinteistölautakunta ilmoittaa lisäksi tarkoituksenaan olevan sisällyttää 
maanvuokrasopimukseen mm. rakennusten peruskorjausta sekä 
rakennusten, tontin ja sillä sijaitsevien asemakaavassa osoitettujen 
yleisten kulkureittien sekä tonttia ympäröivän kivimuurin hoito- ja 
kunnossapitovelvoitteita koskevia ehtoja. 

Esittelijä
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti 45213/2 kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaan huvi- ja 
viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeseen, jolla 
ympäristö säilytetään (YV/s). Tontin pinta-ala on 10 832 m² ja 
rakennusoikeus 1 230 k-m².

Tontille saa rakentaa kahviloita, ravintoloita, museo- ja näyttelytiloja ja 
muita vastaavia tiloja. Asuinhuoneistoja saa rakentaa vain alueen 
hoidon kannalta välttämättömälle henkilökunnalle. 

Päärakennuksen ullakolle saadaan sijoittaa enintään 100 m² 
kerrosalaan laskettavaa tilaa ja siipirakennuksen ullakoille enintään 70 
m² kerrosalaan laskettavaa tilaa. Asemakaavakarttaan merkityn 
kerrosalan lisäksi saa päärakennuksen ja sen viereisen entisen 
kellarirakennuksen alimpaan kerrokseen sijoittaa sisäänkäynti-, sauna-, 
aula- ja porrastiloja sekä rakennusten käytön kannalta tarpeellisia 
huolto- ja varastotiloja. 

Tontilla sijaitsee kaksi yhteensä 978 m²:n suuruista vuosina 1880 ja 
1920 valmistunutta nyt ravintolakäytössä olevaa suojeltavaksi merkittyä 
rakennusta ja vuonna 1900 valmistunut 70 m²:n suuruinen 
piharakennus. 

Vuokra-aika ja vuokrausperusteet

Tontti ehdotetaan vuokrattavaksi 50 vuoden sopimuksella. 
Vuokrausperusteena ehdotetaan käytettäväksi yksikköhintaa 28 
euroa/k-m² vuoden 1951 hintatasossa (ind.100). Tämän päivän 
hintatasossa se vastaa yksikköhintaa 506 euro/k-m² (ind. 1808).

Tontin vuokraus pitkäaikaisella 50 vuoden sopimuksella on perusteltua, 
koska tontilla sijaitsevat rakennukset edellyttävät mittavaa ja 
todennäköisesti kustannuksiltaan korkeaa perusparannusta. 
Suojeltujen rakennusten perusparannus edellyttää huolellista 
suunnittelua ja toteutusta, koska rakennukset pihapiireineen on 
suojeltu.  

Rakennusten peruskorjaus on tehtävä yhteistyössä Helsingin 
kaupunginmuseon kanssa ja pihapiiri on kunnostettava 
rakennusviraston puisto-osaston ja MA-Arkkitehdit Oy:n tekemän 
Puotilan kartanon pihasuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistölautakunta ilmoittaa, että sen tarkoituksena on velvoittaa  
vuokralainen ylläpitämään tontilla sijaitsevat asemakaavan mukaiset 
ulkoilureitit ja sallimaan esteetön kulku niillä. Lisäksi vuokralaisen tulee 
ylläpitää tonttia ympäröivä kivimuuri siten, ettei se rikkoudu eikä siitä 
aiheudu vaaraa. 
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Muutoin ehdotetaan noudatettavaksi liike- ja toimistotonttien 
maanvuokrasopimuslomakkeen tavanomaisia ehtoja ja mahdollisia 
lautakunnan määräämiä lisäehtoja.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2011 § 426

HEL 2011-003222 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta K5 S2, Puotilantie 7 

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutettaisiin vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
nro 45213 tontti nro 2 ravintolatarkoituksiin lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
28 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa toteutunutta 
rakennusoikeusneliömetriä kohden. 

Kaupungilla on oikeus tarkistaa vuokran määrää, mikäli toteutunut 
rakennusoikeus ylittää 1 048 k-m². 

2

Vuokra-aika on 50 vuotta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 86 (235)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

3

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistotonttien maanvuokrasopimus-
lomakkeen ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja.

Lopuksi lautakunta toteaa, että järjestetään tarjouskilpailu Vartiokylässä
sijaitsevan Puotilan kartanon ravintolakäytössä olevista rakennuksista.
Kartano sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla nro 45213/2.
Rakennusten myynnin yhteydessä kaupunki vuokraa tontin
rakennusten ostajalle. Ostajalle vuokrattavan tontin maanvuokra
määritellään toteutuneen rakennusoikeuden mukaan ja vuokra olisi
aluksi n. 26 500 euroa vuodessa.

Maanvuokrasopimukseen sisällytetään ehdot rakennusten
peruskorjauksesta, mahdollisista sanktioista, maaperästä sekä hoito- ja
kunnossapito velvoitteita koskien tontilla sijaitsevia asemakaavan
mukaisia yleisiä kulkureittejä ja tonttia ympäröivää kivimuuria.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
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§ 1019
V Vuoden 2012 kiinteistönmuodostustaksan vahvistaminen

HEL 2011-005927 T 02 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi hyväksyä liitteenä nro 1 olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi hyväksyä liitteenä nro 1 olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan.

Esittelijä

Kunnan kiinteistönmuodostusviranomaisen suorittamista asemakaava-
alueen kiinteistötoimituksista ja toimenpiteistä perittävistä maksuista 
säädetään kiinteistötoimitusmaksulaissa (558/95). Lain 4 §:n mukaan 
maksut määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää 
kunnanvaltuusto. Taksa perustuu keskimääräisten kustannusten 
perusteella laskettuihin toimituskohtaisiin maksuihin, 
toimituskorvauksiin.

Voimassa oleva Helsingin kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa on 
hyväksytty 25.11.2009 ja se on ollut voimassa 1.1.2010 lähtien. Taksan 
mukaisia tuloja kerättiin viime vuonna noin 485 000 euroa. Niillä 
katettiin noin 69 % taksan mukaisten kiinteistötoimitusten 
kustannuksista.

Liitteenä nro 1 olevassa taksaehdotuksessa toimituksista ja 
toimenpiteistä perittäviin maksuihin on tehty kahden vuoden 
kustannustason nousua vastaava noin 5 %:n korotus. 1.10.2011 
voimaan tulleen kiinteistönmuodostamislain muutoksen (914/2011) 
mukaisesti taksaehdotuksessa toimitusmaksuihin sisältyvät myös 
uskottujen miesten palkkiot.
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Uusi kiinteistötoimitusmaksutaksa on tarkoitus saattaa voimaan 
1.1.2012 lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2011 § 495

HEL 2011-005927 T 02 05 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liitteenä nro 1 olevan 
kiinteistötoimitusmaksutaksan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupungingeodeetti
Heikki Laaksonen

Lisätiedot
Anne Ahola, kanslianhoitaja, puhelin: 310 31939

anne.ahola(a)hel.fi
Mansner Jarno, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 89 (235)
Kaupunginhallitus

Kaj/6
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

§ 1020
V Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975)

Pöydälle 7.11.2011

HEL 2011-001277 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 21. kaupunginosan 
(Hermanni) korttelin nro 21018 tontin 2 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 11975 mukaisena. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11975
2 Havainnekuva
3 Valokuva suojelukohteesta
4 Vuorovaikutusraportti ja asukastilaisuuden muistio
5 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 21. kaupunginosan 
(Hermanni) korttelin nro 21018 tontin 2 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 11975 mukaisena. 

Tiivistelmä

Tontin osoite on Sörnäistenkatu 17.

Nykyisen päiväkodille varatun yleisten lähipalvelurakennusten (YL) 
tontin kerrosalaa kasvatetaan 460 m2, mikä mahdollistaa aiempiin 
suunnitelmiin verrattuna hiukan suuremman päiväkodin rakentamisen 
tontille. Muutoksen jälkeen tontin kerrosala on 1 000 m2.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
asuminen/toimitila. 

Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2002. 
Kaavan mukaan alue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta 
(YL). Alueen rakennusoikeus on yhteensä 540 k-m2. 

Maanomistus

Tällä hetkellä tontti on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa, mutta on 
siirtymässä kaupungin omistukseen.

Alueen yleiskuvaus

Etelä-Hermanni on osa Helsingin itäistä kantakaupunkia ja sijaitsee 
Hämeentien, Hermannin rantatien ja Junatien rajaamalla alueella. Se 
koostuu toiminnallisesti eriluonteisista osista ja jäsentyy 
kokonaisuudeksi uuden asuinalueen ja kahden suuren julkisen 
rakennusryhmän kautta. 

Suunnittelualue on Helsingin vankilan itäpuolella, vankila-alueen ja 
Hermannin rantatien välissä. Alueen eteläpuolella on Helsingin 
tukkutori.

Tontti sijoittuu Agroksenmäen länsirinteeseen. Sen länsireunassa on 
jyrkkäpiirteinen kallioleikkaus, maasto nousee pari metriä 
Sörnäistenkadun korosta.  
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Suojelukohteet

Tontin korkeimmalla kohdalla sijaitsee huonokuntoinen, sr-2-
merkinnällä suojeltu rakennus, joka on ollut entinen vankilan sikala.

Yhdyskuntatekninen huolto, maaperä ja ympäristöhäiriöt

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Alueen 
maaperä on suureksi osaksi kallion päällistä täyttömaata, joka on 
tutkimuksissa todettu pilaantuneeksi etupäässä raskasmetalleilla. Suuri 
osa alueesta on kunnostettu vuonna 2007. Pilaantunutta maata on 
etenkin tontin kaakkoiskulmassa ja mahdollisesti sikalarakennuksen 
alla.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksessa yleisten lähipalvelurakennusten (YL) tontin 
rakennusoikeutta kasvatetaan 460 k-m2, mikä mahdollistaa aiempiin 
suunnitelmiin verrattuna hiukan suuremman päiväkodin rakentamisen 
tontille. Asemakaavan muutos pyrkii vastaamaan sosiaaliviraston 
päiväkotipaikkojen rakentamistarpeeseen Etelä-Hermannin alueelle. 
Tonttia pienennetään 89 m2, joka on osoitettu viereisen Agroksenmäen 
puiston osaksi. Puistoalueen laajentaminen mahdollistaa kevyen 
liikenteen reitin toteuttamisen nykyisten maastonmuotojen mukaan 
ilman laajamittaista louhintaa. 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Tontille on mahdollisuus rakentaa yksikerroksinen, julkisessa käytössä 
oleva rakennus. Tontilla nykyisin sijaitseva vanha tiilipintainen 
rakennus on suojeltu ja se tulee ottaa osaksi uutta 
rakennuskokonaisuutta. Tontin rakennusoikeus on 1 000 k-m2.

Puisto (VP)

Puistoon on osoitettu kevyen liikenteen reitti, joka yhdistää 
Sörnäistenkadun ja viereiset tontit Agroksenmäen puistoon. 

Liikenne

Alueen liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan. Tontin saatto- ja 
huoltoliikenne on Sörnäistenkadun kautta.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella autopaikkamäärä on 1 
autopaikka/320 k-m2 autopaikkamäärien laskentaohjeen mukaisesti.

Nykyisten pysäköinti- ja huoltoajon järjestelyjen muuttaminen edellyttää 
erillisiä neuvotteluja ympäröivien taloyhtiöiden kanssa. 

Suojelukohteet
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Vankilan entinen sikala on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa 
merkinnällä sr-2. Rakennusta ei saa purkaa ja siinä tehtävien korjaus- 
tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti 
arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy tai 
palautuu. Suojelumääräys säilyy asemakaavan muutoksessa 
ennallaan.

Sikalarakennuksesta on laadittu julkisivujen kuntokartoitus ja 
rakenteiden haitta-ainetutkimus. Rakennus on todettu 
huonokuntoiseksi. Rakennuksessa on käytetty terveydelle ja 
ympäristölle haitallisia ja ongelmajätteeksi luokiteltavia materiaaleja. 
Rakennuksen alapohjan maanvaraisen lattian on kuntokartoituksessa 
todettu sisältävän haihtuvia hiilivetyjakeita, jotka voivat aiheuttaa 
haitallisten yhdisteiden kulkeutumisen sisäilmaan sekä hajuhaittoja. 
Rakennuksen käyttöönotto osana päiväkotia edellyttää 
huonokuntoisten rakenteiden purkamista ja säilytettävien rakenteiden 
kunnostamista. 

Rakennuksen mahdollisesti käyttökelpoisia osia ovat tiilirakenteet. 
Tiilirakenteiden säilyttäminen edellyttää kuntotutkimuksen perusteella 
mm. ulkoseinien sisäpuolisten ja kappaholvin yläpuolisten 
rakennekerrosten ja sisäseinien pintojen poistamista sekä 
alapohjarakenteiden uusimista kokonaan. Tiilirakenteet on kuivatettava. 
Rakennuksen ulkoseinien lämpö- ja kosteustekninen toiminta on 
tarkistettava huolella jatkosuunnittelun yhteydessä. Ulkoseinien ja 
yläpohjien mikrobikasvun riski on otettava huomioon korjaus- ja 
rakentamistoimien suunnittelussa. 

Yhdyskuntatekninen huolto

Alue on liitettävissä kunnallisteknisen verkostoon.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Saatavilla olevien maaperätietojen mukaan rakennukset perustetaan 
suoraan kalliolle. Kunnallistekniikan rakentamisessa on varauduttava 
kalliopinnan louhintaan. 

Alue on osittain kunnostettu vuonna 2007. Alue on kunnostettava siten, 
että se soveltuu päiväkotikäyttöön. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Toteutuessaan asemakaava saattaa loppuun korttelin 21018 
muutoksen vankila-alueesta asuntopainotteiseksi alueeksi ja eheyttää 
kaupunkikuvaa ja nostaa rakennetun ympäristön laatua tältä osin. 
Toteutuessaan päiväkoti parantaa alueellisten lähipalvelujen tarjontaa 
ja vastaa päiväkotipaikkojen tarpeeseen Etelä-Hermannissa.
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Päiväkodin rakentamisesta aiheutuu kaupungille uudisrakentamisen 
osalta n. 3 milj. euron kustannukset (alv 0 %) ja säilytettävän 
rakennuksen osalta n. 1 milj. euron kustannukset (alv 0 %).

Toteutus

Lasten päiväkotihanke Etelä-Hermanni sisältyy kaupunginvaltuuston 
10.11.2010 hyväksymään talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2011–2015. Ohjelmassa 
rakentamisvuosiksi on merkitty 2013–2014.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistöviraston tilakeskuksen 
aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 1.6.2009). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 8.6.–26.6.2009 ja viraston 
internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 4.1.2011.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
kaupunginmuseon, sosiaaliviraston, rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston sekä kiinteistöviraston kanssa.

Sosiaalivirastolla ei ollut huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnoksesta.  

Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui etupäässä vanhan 
rakennuksen suojeluun sekä uudisrakennuksen toteuttamistapaan ja 
se on uudisrakennuksen osalta otettu huomioon kaavaehdotusta 
valmisteltaessa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 
seitsemän mielipidekirjettä, jotka koskivat asemakaavan 
muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 
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Mielipiteet kohdistuivat liikennejärjestelyihin, uudisrakentamisen 
korkeuteen ja sijoittumiseen tontilla sekä entisen sikalarakennuksen 
suojelukysymyksiin.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio 
keskustelutilaisuudesta.

Nähtävillä olo, muistutus ja lausunnot sekä lisäykset selostukseen

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.4.–9.5.2011 maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan on tehty 
yksi muistutus. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa sosiaalivirasto, pelastuslaitos, 
kiinteistövirasto, ympäristökeskus, kaupunginmuseo, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, rakennusvirasto, Helsingin Energia -
liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy.

Muistutus

Muistutus kohdistuu päiväkodin uudisosan sijoittumiseen tontilla sekä 
tontin puustoon. Päiväkodin uudisosaa ei saisi sijoittaa kiinni tontin 
pohjoisrajaan ja rakennuksen tulisi olla matalampi, eikä puita saisi 
kaataa, jotta tontin puistomainen ilme ja viereisen asuintalon näkymät 
säilyisivät.

Muistutuksessa asemakaavan muutosehdotusta puolletaan edellyttäen, 
että uudisrakentaminen sijoitetaan tontin eteläreunalle.

Muistutuksessa esitettyä ratkaisua on selvitetty kaavan valmistelun 
alkuvaiheessa. Päiväkodin uudisosan sijoittuminen tontin 
pohjoisreunalle ottaa huomioon päiväkodin suunnittelulle asetetut tiukat 
reunaehdot ja on myös kaupunkirakenteellisesti onnistunut ratkaisu. 
Tontti on muilta osin merkitty asemakaavakartassa kokonaan 
istutettavaksi alueeksi. 

Lausunnot

Pelastuslaitoksella, kiinteistövirastolla, ympäristökeskuksella, Helsingin 
Energia -liikelaitoksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole 
muutosehdotukseen huomautettavaa.

Sosiaalivirasto toteaa, että päiväkotihanke sisältyy 
kaupunginvaltuuston hyväksymään talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2011–2015.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi.

Kaupunginmuseo korostaa, että suojellun rakennuksen 
kaupunkikuvallinen arvo tulee säilyttää.

Rakennusvirasto katsoo, että asemakaavan muutoshakemusta ei tule 
hyväksyä ennen kuin tarpeelliset tutkimukset ja selvitykset vankilan 
sikalan osalta on tehty. Lisäksi päiväkodin saattoliikennettä tulee vielä 
tarkastella toimivuuden ja turvallisuuden kannalta.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että selostukseen on lisätty 
luettelo asemakaavan valmistelun yhteydessä tehdyistä selvityksistä 
sekä tutkitut vaihtoehdot. 

Muistutus ja lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta. 

Muistutus, lausunnot ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa. 

Saapunut kirje

Helsingin Sininen Kuu / Sörnäistenkatu 19:n taloyhtiön hallitus on 
lähettänyt Khlle kirjeen 7.11.2011 ja viitannut aiemmin esittämäänsä 
muistutukseen. Khs pitää kaupunkisuunnittelulautakunnan vastausta 
asiassa perusteltuna.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11975
2 Havainnekuva
3 Valokuva suojelukohteesta
4 Vuorovaikutusraportti ja asukastilaisuuden muistio
5 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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vahvistaminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaalivirasto
Kiinteistövirasto
Kaupunginmuseo
Rakennusvirasto
Pelastuslaitos
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 988

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-001277 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2011 § 285

HEL 2011-001277 T 10 03 03

Ksv 1061_2, Sörnäistenkatu 17, karttaruutu H4

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 3.3.2011 päivätyn 21. 
kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21018 tonttia 2 koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 11975 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus ja 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Merkittiin, että lautakunta muutti asioiden käsittelyjärjestystä niin, että 
yleissuunnitteluosaston asiat 1 ja 2 käsiteltiin asemakaavaosaston 
asioiden 1 ja 2 jälkeen.

Päätöksen jakelu 

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus (Kaj-rooteli/Vartiainen)

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Iivonen Johanna, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Laakso Kaarina, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 1021
V Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen

Pöydälle 14.11.2011

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnon liite, Soster-organisointi 

suurissa kaupungeissa
3 Henkilöstökeskuksen lausunto
4 Sosiaalilautakunnan lausunnon liite, organisaatiomalli
5 Terveyslautakunnan lausunnon liite, tietoa eräiden suurten kaupunkien 

sosiaali- ja terveyslautakunnista
6 Soster-kokonaisselvitys, Deloitte Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee, että 1.1.2013 alkaen sosiaali- ja 
terveystoimi organisoidaan sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialalle seuraavien periaatteiden 
mukaisesti:    

Luottamushenkilöorganisaatio

1 Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä 
lasten päivähoitoa, ja terveyslautakunta yhdistetään 
yhteiseksi, 11-jäseniseksi sosiaali- ja 
terveyslautakunnaksi.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen 
perustetaan johtosäännössä myöhemmin 
määriteltävät jaostot käsittelemään mm. 
muutoksenhakuja. 
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3 Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten 
perustetaan oma, 9-jäseninen lautakunta. 

Virasto-organisaatio

4 Sosiaalivirasto, lukuun ottamatta suomenkielistä 
lasten päivähoidon vastuualuetta, ja terveyskeskus 
yhdistetään yhdeksi virastoksi.  

5 Edellä mainittuun virastoon perustetaan myöhemmin 
johtosäännössä määriteltävät osastotasoiset 
vastuualueet.  

6 Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten 
perustetaan oma virasto.   

Jatkovalmistelun lähtökohdat

7 Organisaatio rakennetaan asiakas- ja 
potilaslähtöisesti. 

8 Sujuvat hoitoketjut (esim. vanhuspalvelut sekä 
päihde- ja mielenterveyspalvelut) ovat suunnittelun 
lähtökohtana.

9 Organisaatiouudistuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa henkilöstöllä on keskeinen rooli. 
Muutosvaiheessa tuetaan henkilöstöä ja eri 
hallintokuntien kulttuurien yhteensovittamista. 

10 Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että uusia 
hallinnon tasoja ei uudistuksessa muodosteta.

11 Ruotsinkielisten asiakkaiden ja potilaiden palvelut 
otetaan huomioon uudistuksessa.

  

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 § 1226 kehottaa talous- ja 
suunnittelukeskusta kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen 
asiantuntijan tekemään kokonaisselvityksen sosiaali- ja 
terveystoimesta 1.5.2011 mennessä. Kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehneen Deloitte Oy:n konsulttityö valmistui 
29.4.2011. Esityslistan liitteenä olevassa selvityksen loppuraportissa 
esitellään kuusi sosiaali- ja terveystoimen organisointivaihtoehtoa. 
Kolmessa vaihtoehdossa sosiaalivirasto ja terveyskeskus ovat erillisiä 
virastoja ja kolmessa vaihtoehdossa ehdotetaan virastojen 
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yhdistämistä. Vaihtoehdoissa on lisäksi ehdotettu lasten päivähoidon 
erottamista yhdistetystä virastosta sekä palvelualueiden järjestelyjä.    

Kaupunginhallitus merkitsi kokonaisselvityksen tiedoksi 20.6.2011 § 
643 (iltakouluasia) ja päätti kehottaa opetus-, sosiaali- ja 
terveyslautakuntia, henkilöstökeskusta sekä talous- ja 
suunnittelukeskusta antamaan lausuntonsa loppuraportista 30.9.2011 
mennessä.  

Lausuntokierroksen perusteella on päädytty esittämään 
päätösehdotuksen mukaista organisaatiota.  

Esittelijä

Lausunnot 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaalilautakunta kannattaa 
lausunnossaan yhdistetyn sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen 
alaisen sosiaali- ja terveysviraston sekä uuden 
varhaiskasvatuslautakunnan ja sen alaisen lasten päivähoitoon 
keskittyvän varhaiskasvatusviraston mallia.        

Terveyslautakunta katsoo lausunnossaan, että mikään Deloitte Oy:n 
esittämistä vaihtoehdoista ei sellaisenaan ratkaise sosiaali- ja 
terveystoimen tämänhetkisiä rajapintaongelmia. Lautakunta kuitenkin 
kannattaa virastojen toimintojen yhteensovittamiseen tähtäävän 
suunnittelun käynnistämistä.   

Opetuslautakunta kannattaa lausunnossaan suomenkielisen lasten 
päivähoidon siirtämistä opetusviraston toiminnaksi. Lautakunta toteaa, 
että siirto edellyttäisi opetusviraston perusteellista 
uudelleenorganisointia. 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että yhdistetty sosiaali- ja 
terveyslautakunta sekä sen alainen yksi virasto tarjoavat 
mahdollisuuden toiminnan uudistamiseen. Yhteisen lautakunnan ja 
yhdistetyn viraston etuna on se, että kaikille muodostuu 
kokonaiskäsitys toiminnasta. Tämä antaisi mahdollisuuden sosiaali- ja 
terveystoimen kokonaisuuden strategisen ja poliittisen ohjauksen 
tehostumiselle. Päivähoitotoiminnan osalta talous- ja suunnittelukeskus 
toteaa, että esitetty nimi "varhaiskasvatuslautakunta" olisi epäselvä.         

Henkilöstökeskus toteaa, että suurissa organisaatiomuutoksissa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota henkilöstöjohtamiseen ja yhteistoiminnan 
toteutumiseen. Mikäli päädytään yhden viraston perustamiseen kahden 
tilalle, on odotettavissa, että joitakin hallinnollisia päällekkäisyyksiä 
voidaan purkaa ja säästää näin henkilöstökustannuksissa. 
Eläkepoistuma, uudelleenorganisointi ja uudelleensijoitustoiminta 
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toimivat apuna henkilöstösuunnittelussa. Jos taas perustetaan 
kokonaan uusi virasto, niin kuin yksi päivähoidon organisoinnin 
vaihtoehdoista on, voidaan kokemusperäisesti todeta, että ratkaisu 
aiheuttaa paineita hallintohenkilöstön lisäämiseen.    

Lautakuntien lausunnot kokonaisuudessaan, toimitetut äänestykset ja 
terveyslautakunnassa jätetty eriävä mielipide sisältyvät 
kokonaisuudessaan päätöshistoriaan. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
ja henkilöstökeskuksen lausunnot ja kaikkien lausuntojen erilliset liitteet 
ovat esityslistan liitteinä. 

Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto jaetaan erikseen.

Uudistuksen perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen uuden 
organisaation rakentaminen on iso, monivaiheinen ja hallinnollisesti 
vaativa hanke. Kokonaisuus rakennetaan asiakaslähtöisen 
palvelutarpeen näkökulmasta, jossa sosiaali- ja terveystoimen 
integraatio antaa mahdollisuuden nykyistä dynaamisempaan 
johtamiskäytäntöön ja hoitoketjujen ohjaamiseen.      

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu 
lähivuosina suuria muutoksia. Kaupunginvaltuuston päättämät 
strategiaohjelman tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvu ja hallinnon 
keventäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, on 
tasapainotettava mm. taloudelliseen tilanteeseen ja väestön 
huoltosuhteen muutokseen. Ikääntymisestä johtuva palvelujen kysyntä 
ja toisaalla häämöttävä työvoimapula vaativat uusia ratkaisuja 
asiakaslähtöisten palvelujen räätälöintiin.           

Kaupunginhallitus katsoo, että nyt tehtävällä organisaatioratkaisulla ei 
tule muuttaa nykyistä tukipalvelujen järjestämistapaa. Tukipalvelujen 
järjestämisvaihtoehtoja tulee tarkastella erilliskysymyksenä sitten, kun 
kunnallisten liikelaitosten asema on ratkaistu.    

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen nykyinen 
palvelurakenne ei pysty toiminnallisesti eikä taloudellisesti vastaamaan 
tulevaisuuden palveluhaasteeseen. Sosiaali- ja terveystoimen 
organisaation uudistamisen on perustuttava strategiseen näkemykseen 
asiakaslähtöisten palvelujen tarpeesta ja palvelujen tuottamistavoista. 
Uuden organisaation ja sen johtamisjärjestelmän tulee vahvistaa 
monimuotoisen tuottajaverkon luomista.    

Tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan ympärille rakentuvat 
palvelukokonaisuudet, jotka ovat nykyistä helpommin saatavilla. 
Palvelujen tulee olla sujuvia ja vastata asiakkaan tarpeisiin. 
Yhteiskunnallisesti kestävin vaihtoehto on tuottavuuden merkittävä 
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parantaminen siten, että asiakkaan tarpeisiin nykyistä herkemmin 
reagoivat palvelut samalla keventävät raskasta ja jäykkää 
palvelurakennetta. Lähivuosina tulee olennaisesti parantaa tuottavuutta 
ja vaikuttavuutta taloustilanne, väestön ikääntymisen myötä lisääntyvä 
palvelukysyntä sekä nuorisoikäluokkien pienenemisestä johtuva 
työvoimapula huomioon ottaen.       

Päätösehdotuksen mukainen sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen 
integraatio mahdollistaa nykyistä rationaalisemman resurssiohjauksen 
eri palvelumuotojen tarpeisiin. Palvelujärjestelmän uusiminen sujuu 
parhaiten silloin, kun kaikki toisiaan korvaavat palvelut sijaitsevat ja 
niitä voidaan kehittää organisatorisesti saman kokonaisuuden sisällä 
yhteisen johdon ohjauksessa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on 
myös hallinnon keventyminen. 

Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen rajapinnoista johtuvat ongelmat 
keskittyvät mm. ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan laitospaikkojen 
suunnitteluun ja koordinointiin. Tästä aiheutuu tilanteita, joissa hoito- ja 
palveluketjut ruuhkautuvat eikä jonoja HUSista ja kaupunginsairaalasta 
sosiaaliviraston ympärivuorokautiseen hoitoon pystytä purkamaan 
kohtuullisessa ajassa. Lisäksi päivystyspoliklinikat ruuhkautuvat 
toistuvasti potilassiirtojen pysähtyessä ja poliklinikoille joudutaan 
asettamaan sulkuja, mikä on kriittistä kiireellisen hoidon saannin 
turvaamisessa. Ongelmia aiheutuu myös siitä, että perustason ja 
erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen 
ja tuottaminen ovat toisistaan erillään sairaanhoitopiirissä ja kahdessa 
eri hallintokunnassa. Mielenterveyskuntoutujien jono psykiatrisesta 
sairaalasta asumispalveluihin on kohtuuttoman pitkä.       

Kaupunginhallitus katsoo, että suomenkielinen lasten päivähoito tulee 
järjestää omaksi virastotasoiseksi yksikökseen sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen. Lisäksi 
suomenkielistä lasten päivähoitoa varten tulee perustaa oma 
lautakunta. Oma virasto ja oma lautakunta korostavat päivähoidon ja 
varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä Helsingissä.  

Helsingin suomenkieliset päivähoitopalvelut muodostuvat 
päiväkotihoidosta, perhepäivähoidosta, leikkitoiminnan kerhoista, 
leikkipuistojen avoimesta toiminnasta, kotihoidon tuesta ja yksityisen 
hoidon tuesta sekä yksityisen päivähoidon valvonnasta. 
Perusopetuslain mukaisesti järjestetään suomenkielisellä lasten 
päivähoidon vastuualueella esiopetusta ja kehitysvammaisten lasten 
koululaisten iltapäivätoimintaa, sekä kehitysvammaisten toimintaa 
päivähoitona kesällä. 

Henkilöstöä suomenkielisessä päivähoidossa työskentelee tällä 
hetkellä noin 5000. Varhaiskasvatus sisältää varhaiskasvatuspalvelujen 
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ja esiopetuksen järjestämisen ennen oppivelvollisuutta ja koulun alkua. 
Varhaislapsuus on oma elämänvaiheensa, jossa on tärkeätä, että lapsi 
saa osakseen lapsuuteen kuuluvia toiminnanmuotoja, kuten hoivaa, 
turvaa ja leikkiä. Lapsi elää ainutlaatuista lapsuuden vaihetta. 
Yhteistyötä tarvitaan varhaislapsuuden palveluissa vahvasti perheiden, 
neuvolan, lastensuojelun ja koulun kanssa.

Helsingin päivähoidossa on rakennettu toimivia yhteistyörakenteita 
lastensuojelun, neuvolan ja koulun kesken. Näitä kaikkia tulee edelleen 
kehittää ja vahvistaa. Toiminnallista yhteistyötä palvelujen rajapinnoilla 
tulee lisätä. Helsingissä erityisenä haasteena on syrjäytyminen. 
Lapsiperheille tarjottavien palveluiden tulee muodostaa sellaisia 
verkostoja, jotka ehkäisevät syrjäytymistä mahdollisimman tehokkaasti. 

Päivähoitopalvelujen organisoimisessa oleellista on palvelun sujuva 
käyttö perheiden ja lasten näkökulmasta. Sosiaali- ja terveystoimen 
yhdistyessä varhaiskasvatuksen näkökulmasta toimiva ja taloudellinen 
ratkaisu on sen organisoiminen omana kokonaisuutena sosiaali- ja 
terveystoimen toimialalla. Tämä aiheuttaa vähiten rakenteellisia 
muutoksia varhaiskasvatuksen hallinnoimisessa ja malli vapauttaa 
resurssit toiminnan kehittämiseen. Nykyinen sosiaaliviraston 
päivähoidon vastuualue on matala organisaatio ja voi edelleen toimia 
matalana organisaationa omana kokonaisuutena. 

Uudistuksen jatkovalmistelu

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 

1.  kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään 
organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että tarvittavat 
johtosääntömuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa 
kevätkaudella 2012

2. perustaa organisaatiouudistuksen etenemisen seuraamista varten 
seurantaryhmän nimeten ryhmän puheenjohtajaksi 
kaupunginhallituksessa edustettuna olevan suurimman 
poliittisen ryhmän edustajan  sekä ryhmän jäseniksi yhden 
edustajan muista kaupunginhallituksessa edustettuina olevista 
poliittisista ryhmistä sekä sosiaali- ja terveyslautakuntien 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

3. kehottaa kaupunginjohtajaa perustamaan ohjausryhmän 
organisaatiouudistuksen etenemisen ohjaamista varten nimeten 
ryhmän puheenjohtajaksi sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ja jäseniksi sosiaaliviraston ja 
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terveyskeskuksen virastopäälliköt sekä osastopäälliköt, talous- 
ja suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen päälliköt, 
sosiaali- ja terveystoimen kaupunginsihteerit sekä 
henkilöstöjärjestöjen edustajat 

4. kehottaa hallintokeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta 
huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation perustamisesta 
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.   

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
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Päätöshistoria
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Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa sosiaali- ja terveystoimen 
kokonaisselvityksen loppuraportista seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen loppuraportissa 
todetaan toimeksiannosta, että Helsingin kaupunki pohtii sosiaali- ja 
terveystoimen uudistamista vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita 
entistä paremmin. Kaupunki on nostanut esiin kolme 
lähitulevaisuudessa ratkaistavaa kysymystä. Ne ovat sosiaali- ja 
terveystoimen yhteiset prosessit, lasten päivähoidon hallinnollinen 
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asema sekä eräiden tukipalvelujen tuottamisen siirtäminen 
sosiaalitoimen ja terveystoimen ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen loppuraportissa (Deloitte 
Oy:n konsulttityö) esitetään kuusi vaihtoehtoa sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiseksi, neljä vaihtoehtoa päivähoidon 
hallinnollisesta asemasta sekä neljä vaihtoehtoa siivous- ja 
vahtimestaripalvelujen tuottamiseksi. Selvitys on syntynyt kirjallisen 
aineiston ja haastattelujen pohjalta ja arvioinnit on sijoitettu BSC- 
viitekehykseen. Loppuraportissa ei aseteta vaihtoehtoja 
paremmuusjärjestykseen. 

Sosiaalilautakunta antaa oman lausuntonsa loppuraportin kolmen 
pääkohdan mukaisesti jaoteltuna. Jokaisesta pääkohdasta esitetään 
sosiaalilautakunnan ehdotukset ja niiden perustelut. Sen sijaan 
lausunnossa ei esitetä yksityiskohtaisia vertailuja kaikista raportissa 
esitetyistä vaihtoehdoista.

Strategiset avainlinjat

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveystoimen 
organisaation kehittäminen perustuu strategiseen näkemykseen 
helsinkiläisten palvelujen tarpeesta ja palvelujen tuottamistavoista. 
Erilaisten organisaatiomallien hahmottelu ja mekaaninen vertailu ei 
siten tarjoa riittävän kunnianhimoista pohjaa uudistuksille. 
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimen organisaatio- ja johtamisrakenteet tulee uudistaa siten, 
että helsinkiläisten palveluja voidaan kehittää seuraavien avainlinjojen 
mukaisesti.  

Asiakasläheisyys vahvistuu

Tärkein lähtökohta on palvelua tai tukea tarvitsevan helsinkiläisen 
oikeutettu etu. Asiakkaan palveluista saama arvo eli palvelun 
vaikuttavuus syntyy vuorovaikutustilanteissa, joissa asiakas on 
aktiivisesti mukana. Näiden kohtaamisten onnistuminen todentuu siinä, 
kuinka asiakas kokee selviytyvänsä arjessaan. Siksi tavoitteeksi tulee 
asettaa asiakkaan ympärille rakentuvat, räätälöidyt 
palvelukokonaisuudet, jotka ovat nykyistä helpommin saatavilla, 
sujuvampia ja vastaavat herkemmin asiakkaan tarpeisiin. Suuren 
palvelukokonaisuuden organisoituminen on toiminnan suunnittelua ja 
johtamista tukeva hallinnollinen alusta, jonka yksityiskohdat eivät ole 
kaupunkilaisille olennaisia. Organisaation tuleekin näyttäytyä 
yksittäiselle helsinkiläiselle yksilöä kunnioittavana, laadullisesti 
korkeatasoisena ja luontevasti saatavilla olevana palveluna. Tämä 
edellyttää alueellisia yksiköitä, joihin on koottu sosiaali- ja 
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terveyspalvelujen lähipalvelut kokonaisuudeksi, joissa toteutuu eri 
lähipalvelujen saumaton yhteistyö ja joissa helsinkiläiset saavat yhdeltä 
luukulta tarvitsemansa sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut. 
Helsinkiläistä yksilönä kunnioittaa ja palvelujen laatutasoa varmistaa 
viime vuosien lainsäädäntökehityksen valinnan vapautta korostava 
linja. Kunnallisen lähidemokratian ja palvelujen käyttäjädemokratian 
vahvistaminen nykyisestä tukee edellä kuvattua asiakasläheisyyden 
periaatetta.

Tuottavuus paranee 

Sosiaali- ja terveystoimen nykyinen palvelurakenne ei pysty 
toiminnallisesti eikä taloudellisesti vastaamaan tulevaisuuden 
palveluhaasteeseen. Yhteiskunnallisesti kestävin vaihtoehto on 
tuottavuuden merkittävä parantaminen siten, että asiakkaan 
tarpeeseen nykyistä herkemmin reagoivat palvelut samalla keventävät 
raskasta ja jäykkää palvelurakennetta.  Helsingin palvelurakenne on 
maan raskaimpia, jolloin merkittävin tuottavuuspotentiaali liittyy 
raskaaseen laitoshoitoon sitoutuneiden voimavarojen uudenlaiseen 
käyttöön. Lisäksi kahden erillisen viraston välinen siilomainen raja 
tukee osaoptimointia ja ehkäisee kaupungin kokonaistaloudelliseen 
edullisuuteen tähtäävän resurssi- ja palveluohjauksen.  

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen integraatio mahdollistaa 
nykyistä rationaalisemman resurssiohjauksen eri palvelumuotojen 
tarpeisiin. Palvelujärjestelmän uusiminen sujuu parhaiten silloin, kun 
kaikki toisiaan korvaavat palvelut sijaitsevat ja niitä voidaan kehittää 
organisatorisesti saman kokonaisuuden sisällä yhteisen johdon 
ohjauksessa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on myös hallinnon 
keventyminen. 

Tuottavuuden parantaminen perustuu palvelurakenteiden ja työn 
sisältöjen asiakasläheiseen uudistamiseen. Kestävään tulokseen 
päästään siten, että samalla parannetaan henkilökunnan 
työhyvinvointia. Organisaation tuleekin edistää sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaista ja 
jatkuvaa kehittämistä toimiviin yhteistoimintamenettelyihin nojautuen.

Monimuotoisen toimijaverkoston ohjaus paranee

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen moderni 
johtaminen perustuu monimuotoisen tuottajaverkon hallintaan, 
monituottajamalliin. Palvelut järjestetään tuottamalla itse, solmimalla 
tiiviitä kumppanuuksia ulkoisten tuottajien kanssa, käyttämällä sisäisiä 
In House-tuottaja, hankkimalla palveluja järjestöiltä ja yrityksiltä sekä 
hyödyntämällä asiakkaiden itseohjautuvuutta esimerkiksi 
palvelusetelien tai omais- ja kotihoidon tukien avulla. Lisäksi 
kansalaisjärjestöjen tuottama sosiaalinen pääoma, eri tavoin 
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organisoitunut vertaistoiminta ja omahoito ovat yhä merkittävämpiä 
hyvinvoinnin lähteitä ja lakisääteisen palvelujärjestelmän kuormitusta 
vähentäviä tekijöitä. 

Uuden organisaation ja sen johtamisjärjestelmän tulee vahvistaa edellä 
kuvatun monimuotoisen arvoverkon ohjausta eli orkestrointia. 
Lähtökohtana on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen monituottajamalli, 
joka nojaa elinvoimaiseen omaan palvelutuotantoon. Tarvitaan koko 
palveluverkostoa koskevia rakenteellisia muutoksia tarpeenmukaisten 
palvelujen varmistamiseksi, sujuvien hoitoketjujen luomiseksi ja ns. 
pullonkaulojen poistamiseksi. Palveluverkoston toimivuutta tulee 
parantaa mm. käyttämällä uusia, palveluinnovaatioita tukevia 
hankintamenettelyjä, uudistamalla sopimuskäytännöt, parantamalla 
tiedonsiirtoa osapuolten kesken, tehostamalla yhteistoimintaa 
verkoston toimijoiden välillä sekä rakentamalla keskinäistä luottamusta. 

Metropolialueen kehitys etenee

Organisaatiomallin tulee viedä eteenpäin metropolialueen kehitystä. 
Toisaalta jo tehdyillä seudullisilla ratkaisuilla saattaa olla vaikutuksia 
Helsingin palvelujen järjestämisvaihtoehtoihin. Lasten päivähoidossa 
palvelujen yhteiskäyttö tulee mahdolliseksi yli kuntarajojen vuonna 
2012, jolloin päivähoitopalvelut muodostavat perheiden näkökulmasta 
seudullisen kokonaisuuden. Suun terveydenhuollossa on jo käynnissä 
pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen päivystyspalvelu, mutta 
toistaiseksi ei ole vireillä yhteiskäytön laajentamista peruspalveluihin. 
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatioratkaisujen yhteydessä tulisi 
ottaa huomioon seudullisen yhteistyön laajeneminen.

Ehdotus organisaatiomalliksi

Sosiaalilautakunta katsoo, että Helsingin päivähoito on hyvin toimiva, 
vahva ja selkeä kokonaisuus, joka pystyy itsenäisesti toteuttamaan 
edellä kuvattuja avainlinjauksia. Sosiaaliviraston muu toiminta tulisi sitä 
vastoin integroida terveyskeskuksen toiminnan kanssa avainlinjausten 
edistämiseksi. Jyrkän virastorajan poistaminen ja johtamisen 
keskittäminen parantaisivat olennaisesti nykyiseen resurssiohjaukseen, 
hoitoketjujen johtamiseen ja arvoverkon ohjaukseen liittyviä akuutteja 
ongelmia. Lisäksi riittävän perusteellinen muutosprosessi loisi uutta 
dynamiikkaa, joka murtaisi palvelurakenteeseen, tietojen siirtoon ja 
asiakaspalvelujen byrokraattiseen luonteeseen liittyviä pitkäaikaisia 
selitysmalleja. 

Mikäli sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen integroiminen päivähoitoa 
lukuun ottamatta ei ole mahdollista, tulisi sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan säilyttää nykyiset organisaatiot.  
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Sosiaalilautakunta ei kannata loppuraportissa esitettyjä vaihtoehtoja, 
joissa yksittäisiä palvelumuotoja siirrettäisiin sosiaaliviraston ja 
terveyskeskuksen välillä.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan mikään Deloitten 
loppuraportin vaihtoehdoista ei sellaisenaan vastaa organisaation 
kehittämistarpeisiin. Vaihtoehto 4 kuitenkin muodostaa parhaan 
lähtökohdan Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja 
varhaiskasvatuksen kehittämiselle edellä kuvattujen strategisten 
avainlinjojen suuntaisesti.

Sosiaalilautakunta kannattaa vaihtoehdossa esitettyä perusratkaisua, 
että muodostetaan kaksi virastotasoista yksikköä, joilla on oma 
lautakuntansa ja talousarviokohtansa. Ne on nimetty raportissa 
sosiaali- ja terveystoimen virastoksi ja lasten päivähoidon virastoksi. 
Sosiaalilautakunnan lausunnossa näitä virastoja tullaan kutsumaan 
sosiaali- ja terveysvirastoksi ja varhaiskasvatusvirastoksi. Lisäksi 
sosiaalilautakunta kannattaa vaihtoehtoon 4. sisältyvää esitystä että, 
perustetaan keskitettyjen hallinto-, tuki- ja kehittämispalvelujen 
osastotasoinen yksikkö, joka tuottaa tarvittavat asiantuntija- ja 
tukipalvelut molemmille virastoille. 

Ehdotus organisaatiomalliksi on pöytäkirjan tämän asian liitteenä nro 2.

Sosiaali- ja terveysvirastoon tulisi yhdistää päivähoitoa lukuun 
ottamatta muut nykyisin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 
alaisuuteen kuuluvat palvelut. Henkilöstömäärältään uusi virasto 
(noin13 400 työntekijää) ei olisi merkittävästi suurempi kuin nykyinen 
sosiaalivirasto (noin 12 200 työntekijää). Ilman HUS:n osuutta (runsas 
0,4 miljardia euroa) laskettujen käyttömenojenkaan osalta uusi virasto 
(noin 1,5 miljardia euroa) ei olisi nykyistä sosiaalivirastoa (noin 1,3 
miljardia euroa) merkittävästi suurempi. 

Lähtökohtana organisaatio- ja johtamisratkaisuille voidaan pitää 
loppuraportin vaihtoehdossa 4. ehdotettua palvelualuejakoa sekä 
toimintojen sijoittamista eri palvelualueille. Tällöin terveyspalvelut -
palvelualueelle sijoittuisivat nykyisen terveyskeskuksen toiminnot 
lukuun ottamatta kotihoitoa, joka sijoittuisi vanhuspalvelut -
palvelualueelle yhdessä sosiaaliviraston vanhusten palvelujen 
vastuualueen toimintojen kanssa. Perhe- ja sosiaalipalvelut – 
palvelualueelle sijoittuisivat sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelut ja 
aikuisten palvelut. Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen hallinto-, tuki- 
ja kehittämispalvelut yhdistettäisiin. 

Sosiaalilautakunta kuitenkin katsoo, että edellä kuvattua toimintojen 
sijoittumista tulee pitää vain lähtötilanteena organisaatiomuutoksen 
käynnistyessä. Uuden johdon vetämässä kehittämisprosessissa tulee 
täsmentää palvelualuejako ja niiden sisäinen organisointi, joka 
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ohjautuu strategisista avainlinjauksista ja osaamisalueista käsin. 
Samalla tulee luoda rakenteet, joiden avulla HUS:in ja uuden sosiaali- 
ja terveysviraston välistä yhteistyötä, hoitoketjujen johtamista ja 
tulosohjausta voidaan parantaa.

Tässä yhteydessä tulee myös täsmentää ruotsinkielisten palvelujen 
sijoittuminen organisaatiossa. Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan ruotsinkieliselle väestölle tulee taata korkeatasoiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut omalla kielellä ja tarvittaessa kokonaan omankielisissä 
hoitoyhteisöissä. Ruotsinkieliset palvelut muodostavat oman 
arvoverkon, jonka orkestrointia ja laadunvalvontaa tulisi voimakkaasti 
kehittää. Tehtävää varten tulisi nimetä vastuuhenkilö, joka olisi viraston 
johtajan alainen ja olisi uuden viraston johtoryhmän jäsen. Arvoverkon 
ohjauksen ja palvelujen laadun seuraamisen keskittäminen viraston 
ylimpään johtoon mahdollistaisi ruotsinkielisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toiminnallisen integroimisen osaksi uuden sosiaali- ja 
terveysviraston palvelualojen toimintaa. Tällöin palveluja voitaisiin 
nykyistä tehokkaammin kehittää rinnan suomenkielisten palvelujen 
kanssa. Ruotsinkielisten palvelujen ehtojen havainnollistamiseksi 
sosiaalivirasto selvittää, miten toimintamallin perusteella palvelujen 
yhtenäisyys voidaan taata. 

Varhaiskasvatuksen hallinnollinen asema

Sosiaalilautakunta pitää parhaana lähtökohtana kokonaisselvityksessä 
esitettyä vaihtoehtoa 2., jonka mukaan ”lasten päivähoito tulee 
järjestää omana virastotasoisena yksikkönä sosiaali- ja terveystoimen 
apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa”. 

Lautakunta pitää perusteltuna käyttää virastosta nimeä 
varhaiskasvatusvirasto ja sisällöstä käsitettä varhaiskasvatus.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan uuteen virastoon tulisi 
yhdistää nykyisin sosiaaliviraston alaisuuteen kuuluva suomenkielinen 
lasten päivähoidon vastuualue sekä opetusviraston ruotsinkielisen 
päivähoito- ja koulutuslinjan alaisuuteen kuuluva ruotsinkielinen lasten 
päivähoito. Uuteen virastoon tulisi muodostaa suomenkielistä ja 
ruotsinkielistä päivähoitoa varten osastotasoiset yksiköt, joilla on oma 
johto. Lisäksi tulisi perustaa uusi luottamushenkilöelin, 
varhaiskasvatuslautakunta. Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että 
kaikki varhaiskasvatuspalvelut yhdistetään samaan 
varhaiskasvatusvirastoon, mikä turvaa palvelujen yhdenmukaisen 
johtamisen ja kehittämisen. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan varhaiskasvatus on niin 
tärkeä kokonaisuus – arvo itsessään, että sitä ei tule sulauttaa 
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mihinkään muuhun organisaatioon. Myös yhdistetyn toiminnan laajuus 
(noin 33 500 lasta, 5 600 työntekijää, yli 500 toimipistettä, noin 350 milj. 
euroa) sekä pääkaupunkiseudulla käynnistyvä palvelujen yhteiskäyttö 
tukevat tätä ratkaisua. Oman varhaiskasvatusviraston perustaminen 
merkitsisi sitä, että Helsinki tekisi varhaiskasvatuksen olemusta 
korostavan, valtakunnallisesti merkittävän periaateratkaisun.  

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisvastuinen arvoverkko on 
laajempi kokonaisuus kuin vain päivähoitopalvelujen tuottaminen. 
Varhaiskasvatus tukee perheitä niiden kasvatustehtävässä ja 
perheiden rooli osana varhaiskasvatuksen toimintaa on erilainen kuin 
perusopetuksessa, esimerkiksi kotihoidon tuki on olennainen osa 
kokonaisuutta. Leikkipuistot tarjoavat toiminta-areenoita 
vertaistoiminnalle, järjestöille sekä myös sosiaali- ja terveyspalveluille. 
Yksityiset palveluntuottajat täydentävät varhaiskasvatuksen 
kokonaisuutta yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelien käytön 
laajentuessa.

Varhaiskasvatuspalveluilla on merkittävä yhteistyötarve 
sosiaalipalveluiden, neuvolan ja perusopetuksen kanssa. Mikään 
organisaatiorakenne ei sinänsä muuta yhteistyötarvetta 
asiakaspinnassa. Sen sijaan hallinnolliset tukipalvelut tulevat paremmin 
ja tehokkaammin hoidetuksi sosiaali- ja terveystoimen 
kokonaisuudessa. 

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen on nopearytmistä ja alati 
muuttuvaa. Se eroaa perusopetuksen järjestämisestä monimuotoisten 
hoitomuotojen, perheiden valintojen ja elämäntilanteiden vaihtelun 
vuoksi. Siltä osin toiminnan luonne on lähellä sosiaali- ja terveystoimen 
palveluja. Rooli lapsiperheiden varhaisen tuen ja lastensuojelun 
tarpeen ennaltaehkäisyn kannalta on merkittävä. 

Varhaiskasvatuksen hallintopalvelujen kokonaisuuden hoitamiseen on 
sosiaalitoimessa vankka kokemus. Tälläkin hetkellä sosiaalivirasto 
hoitaa opetustoimeen siirtyneiden päivähoitopalvelujen 
asiakaslaskutuksen tehtäviä ja vastaa asiakastietojärjestelmistä. 
Lisäksi kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on edelleen keskitetty 
sosiaalivirastoon, koska tukien maksatuksesta huolehtiva 
Kansaneläkelaitos ei jaottele kieliryhmiä.

Tukipalvelujen tuottaminen

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan nyt tehtävällä 
organisaatioratkaisulla ei tule muuttaa nykyistä tukipalvelujen 
järjestämistapaa. Tukipalvelujen järjestämisvaihtoehtoja tulisikin 
tarkastella erilliskysymyksenä vasta, kun kunnallisten liikelaitosten 
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tilanne on ratkennut. Sosiaalilautakunta ei kannata mitään 
selvityksessä esitettyä vaihtoehtoa siivous- ja vahtimestaripalvelujen 
tuottamiseksi. Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan paras 
vaihtoehto olisi perustaa uuteen sosiaali- ja terveysvirastoon hallinto- ja 
kehittämispalvelujen osastotasoinen yksikkö, joka tuottaisi tarvittavat 
keskitetyt asiantuntija- ja tukipalvelut molemmille virastoille. Jos 
integraatiota ei tapahdu, sosiaalilautakunta kannattaa 
kokonaisselvityksen vaihtoehtoa 1., jonka mukaan tukipalvelut 
säilytetään toistaiseksi ennallaan. 

Sosiaaliviraston vahtimestaripalvelut ja siivouspalvelut on molemmat 
järjestetty tällä hetkellä osittain omana toimintana ja osittain 
ostopalveluna. Suhteutettuna virastojen toimintaan näiden 
tukipalvelujen kustannusvaikutus on pieni ja taloudellinen 
tehostamispotentiaali on vaatimaton suhteessa viraston 
kokonaisbudjettiin. 

Organisaatiouudistuksen toteutus ja aikataulu

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaa organisaatiouudistusta tulisi 
viedä eteenpäin vaiheittain. Vuoden 2011 aikana hyväksyttäisiin 
peruslähestymistapa ja päätettäisiin virasto- ja palvelualuetason 
rakenteista sekä uudistusta ohjaavista strategisista avainlinjoista.

Toisessa vaiheessa vuoden 2012 aikana päätettäisiin kaupungin 
yhteistoimintamenettelyjä noudattaen palvelualueiden lopullisesta 
työnjaosta ja tarvittavista johtosääntömuutoksista. Uudet lautakunnat ja 
ylin virkamiesjohto valittaisiin siten, että uusi johtamisrakenne voisi 
käynnistyä vuoden 2013 alussa valtuustokauden vaihtuessa. 

Vuoden 2013 alusta alkaisi kolmas vaihe, joka koskisi uutta sosiaali- ja 
terveysvirastoa. Uuden virkamiesjohdon ja uuden lautakunnan 
ohjauksessa toteutettaisiin tarvittavat uudistukset alemman tason 
organisaatiorakenteisiin. Palveluiden kehittäminen ja organisointi 
toteutettaisiin strategisten avainlinjojen ehdoilla suunnitelmallisessa 
yhteistyössä oman henkilöstön ja arvoverkon toimijoiden kanssa.

Käsittely

04.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Tarkkanen ehdotti, että esittelijän päätösehdotuksen 
Varhaiskasvatuksen hallinnollinen asema -nimisen luvun ensimmäinen 
kappale korvataan seuraavalla tekstillä: 
"Sosiaalilautakunta pitää lähtökohtana kokonaisselvityksessä esitettyä 
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vaihtoehtoa 4, jonka mukaan lasten päivähoito olisi osana 
opetusvirastoa, ei alisteisena, vaan tasavertaisena perusopetuksen ja 
toisen asteen opetuksen kanssa. Toisena varteenotettavana 
vaihtoehtona lautakunta pitää mallia, jossa päivähoito järjestetään 
omana virastotasoisena yksikkönä."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Jussi Tarkkanen ehdotti, että esittelijän päätösehdotuksen luvusta 
Ehdotus organisaatiomalliksi poistetaan luvun viides, sanoilla 
"Sosiaalilautakunta kannattaa vaihtoehdossa esitettyä perusratkaisua" 
alkava kappale ja lisäksi poistetaan Varhaiskasvatuksen hallinnollinen 
asema -nimisen luvun toinen, sanoilla "Lautakunta pitää perusteltuna" 
alkava kappale, kolmas, sanoilla "Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan uuteen virastoon" alkava kappale sekä neljäs, sanoilla 
"Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan varhaiskasvatus on" alkava 
kappale ja että saman luvun kuudennesta,  sanoilla 
"Varhaiskasvatuspalveluilla on merkittävä yhteistyötarve" alkavasta 
kappaleesta poistetaan sen viimeinen virke, joka kuuluu: "Sen sijaan 
hallinnolliset tukipalvelut tulevat paremmin ja tehokkaammin hoidetuksi 
sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessa." 

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa ehdotti, että esittelijän päätösehdotuksen Tuottavuus 
paranee -nimisen luvun toisen, sanoilla "Sosiaali- ja terveystoimen 
hallinnollinen integraatio" alkavan kappaleen loppuun lisätään 
seuraava virke:
"Organisaatiouudistuksen tavoitteena on myös hallinnon 
keventyminen." 

Kannattaja: Sara Paavolainen

Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja ehdotti, että Asiakasläheisyys vahvistuu -nimisen luvun 
kuudennen virkkeen "Organisaation tuleekin näyttäytyä yksittäiselle 
helsinkiläiselle yksilöä kunnioittavana, laadullisesti korkeatasoisena ja 
luontevasti saatavilla olevana palveluna" jälkeen lisätään seuraava 
virke: "Tämä edellyttää alueellisia yksiköitä, joihin on koottu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen lähipalvelut kokonaisuudeksi, joissa toteutuu eri 
lähipalvelujen saumaton yhteistyö ja joissa helsinkiläiset saavat yhdeltä 
luukulta tarvitsemansa sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut." Lisäksi 
esittelijän ehdotuksen seuraava virke, joka kuului: "Viime vuosien 
lainsäädäntökehityksen valinnanvapautta korostava linja on 
samansuuntainen" muutetaan kuulumaan: "Helsinkiläistä yksilönä 
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kunnioittaa ja palvelujen laatutasoa varmistaa viime vuosien 
lainsäädäntökehityksen valinnan vapautta korostava linja". 

Kannattaja: Vesikansa Sanna

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider ehdotti, että esittelijän päätösehdotuksen 
Ehdotus organisaatiomalliksi -nimisen luvun viimeisen, sanoilla "Tässä 
yhteydessä tulee myös täsmentää" alkavan kappaleen loppuun lisätään 
viimeiseksi virkkeeksi seuraava teksti: 
"Ruotsinkielisten palvelujen ehtojen havainnollistamiseksi 
sosiaalivirasto selvittää, miten toimintamallin perusteella palvelujen 
yhtenäisyys voidaan taata." 

Kannattaja: Paavolainen Sara

Vastaehdotus:
Sara Paavolainen ehdotti, että esittelijän päätösehdotuksen 
Varhaiskasvatuksen hallinnollinen asema -nimisen luvun viidennen 
kappaleen viimeinen virke, joka kuului: "Yksityisten palveluntuottajien 
osuus kasvaa edelleen yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelien käytön 
laajentuessa" muutetaan kuulumaan:
"Yksityiset palveluntuottajat täydentävät varhaiskasvatuksen 
kokonaisuutta yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelien käytön 
laajentuessa."

Kannattaja: Mäki Terhi

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Sosiaalilautakunta pitää lähtökohtana 
kokonaisselvityksessä esitettyä vaihtoehtoa 4, jonka mukaan lasten 
päivähoito olisi osana opetusvirastoa, ei alisteisena, vaan 
tasavertaisena perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen kanssa. 
Toisena varteenotettavana vaihtoehtona lautakunta pitää mallia, jossa 
päivähoito järjestetään omana virastotasoisena yksikkönä. 

Jaa-äänet: 6
Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Olli 
Valtonen, Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Walter Rydman, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä-äänet: 0
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Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Jussi Tarkkasen 
ehdotuksen äänin 6 - 5.

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Esittelijän päätösehdotuksen luvusta 
Ehdotus organisaatiomalliksi poistetaan luvun viides, sanoilla 
"Sosiaalilautakunta kannattaa vaihtoehdossa esitettyä perusratkaisua" 
alkava kappale ja lisäksi poistetaan Varhaiskasvatuksen hallinnollinen 
asema -nimisen luvun toinen, sanoilla "Lautakunta pitää perusteltuna" 
alkava kappale, kolmas, sanoilla "Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan uuteen virastoon" alkava kappale sekä neljäs, sanoilla 
"Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan varhaiskasvatus on" alkava 
kappale ja että saman luvun kuudennesta,  sanoilla 
"Varhaiskasvatuspalveluilla on merkittävä yhteistyötarve" alkavasta 
kappaleesta poistetaan sen viimeinen virke, joka kuuluu: "Sen sijaan 
hallinnolliset tukipalvelut tulevat paremmin ja tehokkaammin hoidetuksi 
sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessa." 

Jaa-äänet: 7
Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen, Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Walter Rydman, Jussi Tarkkanen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä-äänet: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Jussi Tarkkasen 
ehdotuksen äänin 7 - 4.

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti yksimielisesti esittelijän 
ehdotuksen.

Jouko Kajanojan vastaehdotus voitti yksimielisesti esittelijän 
ehdotuksen.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti yksimielisesti esittelijän 
ehdotuksen.

Sara Paavolaisen vastaehdotus voitti yksimielisesti esittelijän 
ehdotuksen.
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Merkittiin, että kokouksessa jaettiin Sosiaalialan korkeakoulutetut 
Talentia Helsinki ry:n 28.9.2011 päivätty lausunto päivähoidon 
sijoittumisesta Helsingissä.

20.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 04.10.2011 § 253

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kokonaisselvityksestä seuraavan 
lausunnon:

Terveyslautakunta ei ota lausunnossaan kantaa päivähoidon 
hallinnollista asemaa koskevaan osaan selvityksestä toimivaltaansa 
kuulumattomana asiana.

Terveystoimen organisaatiomuutokset

Helsingin terveystoimessa 2000-luku on ollut lähes jatkuvaa 
organisaatiomuutosten aikaa. Vuonna 2000 muodostettiin Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri, johon yhdistettiin terveysvirastoon 
kuulunut Helsingin sairaanhoitopiiri ja sen lähes 2400 työntekijää. 
HUS:n perustamisen jälkeen sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen 
työnjakoa on tarkistettu vuosittain ja toimintoja on siirretty 
organisaatiosta toiseen. Vuonna 2002 siirrettiin HUS:sta takaisin 
terveyskeskukseen kolme psykiatrian pitkäaikaisosastoa ja vuonna 
2003 psykiatrian päivystyspoliklinikka ja päivystysosasto. 
Terveyskeskuksesta HUS:in siirrettiin vuoden 2003 lokakuussa 
keuhkosairauksien poliklinikka ja osastot sekä sukupuolitautien 
poliklinikka. 

Vuosille 2004 – 2005 ajoittuu Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 
alueorganisaation purku. Terveysvirasto siirtyi seitsemän alueellisen 
terveyskeskuksen mallista toimintokohtaiseen organisaatioon vuonna 
2004. Sosiaalivirasto toteutti rakennemuutoksen vuonna 2005, jolloin 
seitsemästä alueellisesta sosiaalikeskuksesta siirryttiin 
elämänkaarimalliin. Samassa yhteydessä purettiin myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteiset, seitsemän alueellista ja yksi keskitetty 
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hallinto- ja palvelukeskus. Alueorganisaation purkamisen yhteydessä 
terveyskeskuksessa vähennettiin hallintoa ja hallintopalvelut keskitettiin 
yhteen yksikköön ja samalla tehtiin suuret henkilöstövähennykset (noin 
300 vakanssia). Vuonna 2005 yhdistettiin sosiaaliviraston kotipalvelu ja 
terveyskeskuksen kotisairaanhoito hallinnollisesti terveyskeskukseen 
kotihoito-osastoksi. Vuonna 2008 Marian (nyk. Haartmanin) päivystys 
ja sitä tukevat osastot siirrettiin HUS:sta terveyskeskukseen. Vuonna 
2008 keskitettiin Helsingin lastenpsykiatrian toiminta HUS:in 
sosiaalivirastosta ja terveyskeskuksesta. Vuonna 2009 siirrettiin 
terveyskeskuksesta sosiaalivirastoon kolme pitkäaikaissairaalaa ja 
lähes 800 henkilöä.

Kaikkien edellä mainittujen rakenteellisten uudistusten 
seurausvaikutukset ovat ulottuneet paitsi henkilöstöön, myös 
asiakkaisiin ja potilaisiin. Tutkimusten mukaan organisaatiomuutosten 
valmistelu ja toteuttaminen kuormittavat henkilöstöä ja hidastavat tai 
jopa pysäyttävät toiminnan kehittämisen muutosprosessin ajaksi. 
Transaktiokustannukset, jotka ovat ylimääräistä työtä ja jotka eivät tuo 
lisäarvoa potilaalle, saattavat nousta hyvinkin korkeiksi ja niiden 
määrää on vaikea arvioida ennakolta.  Erilaisten organisaatiokulttuurien 
muuttaminen ja kulttuurinen yhdistämisen kestää tutkimusten mukaan 
vuosia ja edellyttää hyvää johtamista. Uudistustyön pääpainon ollessa 
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen rakenteissa ja niiden 
organisointiperiaatteissa, asiakas- ja potilastyön kehittämiseen sekä 
työyhteisöjen toimintatapojen ja kulttuurien muuttamiseen jää liian 
vähän aikaa, kun jo uusi organisaatiomuutos on vireillä. 
Terveyslautakunta painottaa, että terveydenhuollon henkilöstön 
saannin ja pysyvyyden takaamiseksi mahdollisten 
organisaatiomuutosten tulee olla hyvin perusteltuja ja toteutettuja, ettei 
henkilöstöpakoa tapahdu tässä tilanteessa, jolloin lääkärien ja hoitajien 
virkoja on runsaasti avoinna pääkaupunkiseudulla.    

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu 
lähivuosina suuria muutoksia, jotka ovat seurausta valtakunnallisesti 
laajasta lainsäädäntöuudistuksesta. Vuosina 2011 – 2014 tulee 
voimaan useita säädöksiä, jotka lisäävät asiakkaan ja potilaan 
valinnanmahdollisuuksia sekä muuttavat terveydenhuollon toiminta- ja 
yhteistyökäytäntöjä sekä palvelutarjontaa. Toukokuun alussa 2011 
voimaan tullut terveydenhuoltolaki sisältää uudistuksia liittyen muun 
muassa asiakkaan ja potilaan aseman vahvistamiseen, 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisäämiseen 
sekä terveyden ja hyvinvoinnin aikaisempaa vahvempaan 
painottamiseen kunnan toiminnassa. Lain vaiheittainen voimaantulo 
jatkuu aina vuoteen 2014 saakka. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteita ja järjestämistä koskevan lainsäädännön sekä 
sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistuksen valmistelu on aloitettu viime 
hallituskaudella. Lakiluonnos iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja 
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terveyspalvelujen saannin turvaamisesta, eli ns. vanhuspalvelulaki, on 
myös valmisteilla. Uudenlaisen tavan järjestää ja tuottaa palveluja 
avasi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Tämän lain 
pohjalta käynnistetyt kokeilut ovat käynnissä terveyskeskuksessa 
30.6.2012 saakka, minkä jälkeen tehdään arviointi ja päätökset 
palvelusetelitoiminnan jatkosta. Euroopan parlamentti hyväksyi 
19.1.2011 mietinnön direktiiviehdotuksesta potilaiden oikeuksista rajat 
ylittävässä terveydenhuollossa. Tämän direktiivin aiheuttamat 
muutokset EU-maiden lakeihin on tehtävä syksyyn 2013 mennessä. 
Muuttuvan lainsäädännön vaikutuksia Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiseen, muutostarpeisiin ja kustannuksiin on 
tässä vaiheessa mahdotonta ennustaa. Tämä on huomioitava 
aikataulutuksessa. 

Edellä mainittujen lainsäädäntömuutosten edellyttämien linjausten 
suunnittelu ja toimeenpano vaatii vuosina 2011 – 2015 
terveydenhuollon johdolta, suunnittelijoilta sekä asiakas- ja 
potilastyössä toimivilta tavanomaista huomattavasti enemmän 
voimavaroja Helsingin kaupungin kannalta mahdollisimman hyvän 
toiminnallisen ja taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Mahdollisen organisaatiomuutoksen toteuttaminen samanaikaisesti 
tekisi tilanteesta poikkeuksellisen haastavan.

Muutostarpeet

Terveyslautakunta painottaa, että sosiaali- ja terveystoimen 
mahdollisen organisaatiomuutoksen toteuttamisen lähtökohtana tulee 
olla selkeä näkemys, mitä ongelmia rakennemuutoksella halutaan 
ratkaista. Terveyslautakunnan näkemyksen mukaan terveyskeskuksen 
ja sosiaaliviraston rajapinnoista johtuvat ongelmat keskittyvät 
seuraaviin kohtiin:

1. Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan laitospaikkojen suunnittelu ja 
koordinointi eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla.  Tästä aiheutuu 
tilanteita, joissa hoito- ja palveluketjut ruuhkautuvat eikä jonoja HUS:sta 
ja kaupunginsairaalasta sosiaaliviraston ympärivuorokautiseen hoitoon 
pystytä purkamaan kohtuullisessa ajassa. Lisäksi päivystyspoliklinikat 
ruuhkautuvat toistuvasti potilassiirtojen pysähtyessä ja poliklinikoille 
joudutaan asettamaan sulkuja, mikä on kriittistä helsinkiläisten 
kiireellisen hoidon saannin turvaamisessa.

2. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat 
toisistaan erillään sairaanhoitopiirissä ja kahdessa eri hallintokunnassa. 
Mielenterveyskuntoutujien jono psykiatrisesta sairaalasta 
asumispalveluihin on kohtuuttoman pitkä.

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimessa tulee 
lähivuosina parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta olennaisesti ottaen 
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huomioon taloustilanne, väestön ikääntymisen myötä lisääntyvä 
palvelukysyntä sekä nuorisoikäluokkien pienenemisestä johtuva 
työvoimapula. Virastojen toimintojen yhteensovittamisella voidaan 
palveluja räätälöidä entistä paremmin asiakkaiden tarpeista lähtien.

Toiminnoissa sovellettavat säädökset

Vaikka sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistettäisiin hallinnollisesti 
yhdeksi virastoksi tai virastojen tietyt palveluketjut yhdistettäisiin 
jomman kumman viraston hoidettaviksi, olisi palvelut tämän jälkeenkin 
järjestettävä ja tuotettava erillisten ja sisällöltään toisistaan eroavien 
toisaalta sosiaalihuoltoa ja toisaalta terveydenhuoltoa koskevien 
säädösten mukaisesti. 

Riippumatta siitä, mikä toimielin ja mikä virasto huolehtisi palvelujen 
järjestämisestä tai tuottamisesta, sosiaalipalveluihin sovellettaisiin siis 
edelleen sosiaalihuollon lainsäädäntöä palvelujen 
järjestämisvelvollisuudesta, asiakkaan asemasta, oikeudesta saada 
päätös palvelun antamisesta ja hakea muutosta päätökseen, 
asiakasmaksuista, henkilöstön kelpoisuudesta sekä palvelujen 
ohjauksesta ja valvonnasta. Vastaavasti terveydenhuollon palveluja siis 
koskisivat edelleen säännökset kansanterveystyön 
järjestämisvelvollisuudesta, potilaan asemasta, asiakasmaksuista ja 
ammatinharjoittamisesta, hoidon odotusajoista sekä palvelujen 
ohjauksesta ja valvonnasta. 

Salassapitoa ja tietojen luovuttamista koskevat säännökset sisältyvät 
sosiaalihuollon osalta sosiaalihuollon asiakaslakiin ja terveydenhuollon 
osalta potilaslakiin. Terveydenhuoltoa koskevat lisäksi sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen hyvin yksityiskohtaiset säännökset 
potilasasiakirjoista ja niiden säilyttämisestä. Sosiaalihuollon asiakirjojen 
säilyttämiseen sovelletaan arkistolakia.

Edellä todetusta seuraa myös, että toisin kuin usein oletetaan, tietojen 
luovuttaminen palveluketjun eri toimijoiden kesken ei helpotu 
organisaatioita hallinnollisesti yhdistämällä.  Eri toimialojen 
tietosuojasäännökset rajoittavat yhdistämisestä huolimatta edelleen 
entiseen tapaan tietojen luovuttamista toimialojen kesken. Siten tietojen 
luovuttamiseen sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja antavan 
henkilöstön kesken samassa virastossakin edelleen tarvittaisiin 
potilaan/asiakkaan suostumus. Esimerkiksi vanhusten palveluissa ei 
potilaan terveystietoja voida yhdistää sosiaalitoimen palveluasumisen 
asiakastietojen kanssa samaan rekisteriin eikä terveystietoja voida 
ilman potilaan suostumusta luovuttaa palvelutalon sosiaalipalveluja 
tuottavalle henkilökunnalle eikä päinvastoin. 

Monet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitoketjujen 
toimivuuden ongelmista liittyvät tiedon kulun ja välittymisen ongelmiin 
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virastojen ja/tai palveluketjussa työskentelevien välillä. Näitä ongelmia 
ei edellä kuvatuista tietosuojaan liittyvistä rajoituksista johtuen 
nykylainsäädännön voimassa ollen voida kokonaan ratkaista tehtäviä ja 
hallintoa uudelleen järjestelemällä, vaan niihin  tarvitaan kansallisen 
lainsäädännön uudistamistyötä.

Vaihtoehtojen tarkastelu

Terveyslautakunta toteaa aluksi, että sosiaali- ja terveystoimen 
nykytilanteen selvittäminen ja integroinnin vaikutusten hahmottaminen 
edellyttää monenlaisten ja monitasoisten asioiden ja tekijöiden 
samanaikaista tarkastelua. Helsinki on yli kaksi kertaa suurempi 
väestöpohjaltaan kuin seuraavaksi suurin suomalainen kaupunki 
Espoo. Helsingin sosiaalitoimi on Suomen suurin toimija alallaan. 
Helsingin terveyskeskus poikkeaa Suomen muista terveyskeskuksista 
paitsi suuruutensa vuoksi, myös erikoissairaanhoidon palvelujen 
tuottajana. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio 
on viety pisimmälle Helsingissä, jossa kaupunki tuottaa omana 
toimintanaan sisätautien perustason päivystyksen, sisätautien 
poliklinikkapalveluista 56 prosenttia ja psykiatriasta 80 prosenttia. 
Lisäksi Helsinki tuottaa itse fysiatrian, geriatrian ja neurologian 
palveluja. Helsingillä on myös koko metropolialuetta palveleva suun 
terveydenhuollon erikoishoidon yksikkö. 

Deloitte Oy:n konsulttiselvitys on toteutettu lyhyessä ajassa, mistä 
johtuen se ymmärrettävästi perustuu suppeisiin analyyseihin ja 
Helsingin laajan sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden 
hahmottaminen on jäänyt pinnalliseksi. Esimerkiksi selvityksen sivun 
18 kustannustarkastelussa tarkastellaan Helsingin eroa 11 suurimman 
kaupungin mediaaniin vuonna 2009 (8,3 %, 166 euroa). 
Poikkileikkaustietona käytettynä tässä jää huomioon ottamatta se hyvä 
kehitys, joka Helsingissä on tapahtunut vuodesta 2003, jolloin Helsingin 
kustannukset olivat 20,8 % korkeammat kuin suurten kaupunkien 
mediaani. Vuonna 2010 ero oli kutistunut 5,8 prosenttiin. Helsingin 
terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat vuonna 2010 
edelleen suurimmat (2 156 euroa asukasta kohti). Toiseksi korkeimmat 
ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa (2 153 euroa/asukas) ja 
kolmanneksi korkeimmat Tampereella (2 151 euroa/asukas) eli niiden 
kustannukset olivat nyt lähes Helsingin tasolla.

Deloitte Oy:n selvityksessä esitetään kuusi eri vaihtoehtoa sosiaali- ja 
terveystoimen järjestämiseksi: 1. Jatketaan nykytilan mukaisesti, 2. 
Erilliset virastot ja yhteinen lautakunta, 3. Erilliset virastot, yhdistetään 
yhteisiä prosesseja, 4. Yhteinen virasto, kolme eri palvelualuetta / 
osastoa, yhteiset tukipalvelut, 5. Yksi virasto, avopalvelut ja laitoshoito 
omina kokonaisuuksinaan, 6. Yksi virasto ja seitsemän palvelualuetta / 
osastoa.
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Vaihtoehto 1:n, ”Jatketaan nykytilan mukaisesti”, etuna 
terveyslautakunta näkee organisaation rauhoittamisen 
järjestelmämuutokselta, jolloin energia voidaan suunnata asiakas- ja 
potilastyön prosessien parantamiseen, käynnissä olevaan muuhun 
kehittämistyöhön sekä lainsäädännön vaatimaan toiminnan sisällön 
uudistamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Käynnissä on mm. 
pääkaupunkiseudun kuntien terveys- ja sosiaalitoimien ja HUS:n 
yhteinen hoito- ja palveluprosessien kehittämishanke, joka perustuu 
valtion ja PKS-kuntien välillä joulukuussa 2010 solmittuun 
aiesopimukseen. Kehitettävien uusien ratkaisumallien päämääränä on 
vahvistaa palvelujen asiakaskeskeisyyttä ja kustannusvaikuttavuutta. 
Sosiaali- ja terveystoimen hallintorajat ylittäville prosesseille tulee 
sosiaali- ja terveystoimen laatia mittarit lopputuloksen seuraamiseksi ja 
varmistamiseksi.    

Uhkana vaihtoehto 1:n kohdalla on liian hidas eteneminen. Sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvioesitykset ja siten esitykset toimintoihin 
kohdennettavista voimavaroista tehtäisiin edelleen kahdessa eri 
lautakunnassa, eikä hoitoketjuja varten olisi edelleenkään yhtä 
koordinaatio- ja päätöksenteon toimielintä.  

Vaihtoehto 2, ”Erilliset virastot ja yhteinen lautakunta”. korjaa nykyiseen 
tilanteeseen verrattuna ongelman, joka liittyy esityksiin keskeisten 
prosessien hoitamiseen varattavista voimavaroista kahdessa eri 
toimielimessä. Sama päätöksentekoelin arvioisi ja esittäisi tässä 
vaihtoehdossa virastojen voimavaratarpeet ja poliittinen päätöksenteko 
tapahtuisi samassa aikataulussa ja samoista lähtökohdista. 
Päätöksentekoon tarvittava toimintaympäristöä koskeva tieto tulisi 
päättäjille monipuolisena ja kattavana. Keskeisten prosessien seuranta 
ja ohjaus selkiytyisivät samoin kuin monien muiden 
asiakokonaisuuksien (esim. järjestöavustukset) päätöksenteko 
tapahtuisi yhdessä paikassa.

Uhkana vaihtoehto 2:ssa on, ettei lautakuntaan tuotavien strategisten 
ja operatiivisten asioiden erottaminen onnistu, jolloin lautakuntaa 
rasittaisi asioiden suuri määrä. Tämä voidaan välttää hyvin 
suunnitellulla jaostotoiminnalla.  

Vaihtoehto 3: Erilliset virastot, yhdistetään yhteisiä prosesseja. 
Sosiaaliviraston päihdehuollosta päihdehoito yhdistettäisiin 
terveyskeskuksen psykiatriaan ja kotihoito siirrettäisiin 
terveyskeskuksesta sosiaaliviraston vanhuspalveluihin. Tavoitteena on 
parantaa palveluja ilman organisaatioiden kaikkien rakenteiden 
muuttamista. Tässä mallissa on yritystä puuttua niihin kriittisiin kohtiin 
hoitoprosesseissa, joissa on tällä hetkellä suurimmat ongelmat. Malli ei 
kuitenkaan ratkaise hoitoketjujen keskeisiä ongelmia.
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut nähdään valtakunnallisissa 
suunnitelmissa yhtenäisenä palvelujärjestelmänä. Tämänhetkinen 
hajanainen palvelujärjestelmä vaikeuttaa palveluja tarvitsevien pääsyä 
niiden piiriin ja edesauttaa putoamista pois niistä. Päihdehoidon siirto 
sosiaalivirastosta terveyskeskuksen psykiatriaan on perusteltu, mutta 
se ei kokonaan ratkaise nykyistä hoitoketjuongelmaa. Helsingissä 
sosiaali- ja terveystoimen rajapinnan kriittisin piste on 
mielenterveyskuntoutujien pääsy palveluasumiseen. Tilanteen 
korjaaminen rakenneratkaisulla edellyttää myös 
mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalvelujen 
siirtämistä sosiaalivirastosta terveyskeskukseen. Palvelujen 
järjestämis- ja rahoitusvastuussa olevan tahon tulee koordinoida 
nykyistä tehokkaammin julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin 
palvelut toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Tarkoituksenmukaisena 
rakenneratkaisuna terveyslautakunta pitää mielenterveys-, päihdehoito- 
ja päihdehuoltopalvelujen integroimista toiminnalliseksi 
kokonaisuudeksi terveyskeskukseen.   

Ehdotukseen sisältyvälle kotihoidon siirrolle terveyskeskuksesta 
sosiaalivirastoon terveyslautakunta ei näe perusteita. Siirto ei ratkaisisi, 
vaan vaikeuttaisi vanhus- ja alle 65-vuotiaiden hoitoketjuongelmaa. 
Rajapinta ja hoitoketjun suma on potilassiirroissa HUS:sta ja 
kaupunginsairaalasta ympärivuorokautiseen hoitoon vanhainkotiin ja 
palveluasumiseen. Hoitoketjuongelmaa ei ole potilassiirroissa HUS:sta 
tai kaupunginsairaalasta kotihoitoon, vaan kotihoitoon siirrytään 
jonottamatta. Mikäli kotihoito siirrettäisiin terveyskeskuksesta 
sosiaalivirastoon, rajapinta terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston välillä 
tulisi nykyistä vahvemmaksi. Kotihoidon asiakkaat tarvitsevat runsaasti 
terveysasemien ja kaupunginsairaalan sairaanhoidon palveluja 
selvitäkseen kotona. Kotoa lähdetään akuutissa tilanteessa hoitoon 
joko kaupunginsairaalaan tai HUS:in. Valtaosa kotihoitoon tulevista 
potilaista siirtyy kotihoitoon kaupunginsairaalasta ja HUS:sta. 
Vanhainkodeista ja palveluasumisesta ei juurikaan siirrytä kotihoitoon. 
Kotihoidon organisoinnissa on otettava huomioon, että vanhusten 
määrän kasvu ja eliniän piteneminen merkitsevät myös hoidettavien 
sairauksien ja kotisairaanhoidon tarpeen lisääntymistä. 

Kotihoidon sijoittamista ”vanhuspalveluihin” ei puolla myöskään 
kotihoidon hoitovastuu kaiken ikäisistä. Helsingin kotihoidon 
asiakkaista 20 % on tällä hetkellä alle 65-vuotiaita ja kolmannes alle 
75-vuotiaita. 

Kotihoito yhdistettiin terveyskeskukseen vuonna 2005. Integraatio on 
onnistunut ja kotihoidon tuottavuus on erinomainen. Kaikki 25 lääkärin 
virkaa ovat täytettyinä, mikä on poikkeuksellista mihin tahansa muuhun 
toimintoon verrattuna. Kotihoito-osaston toiminnasta on tehty 
ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan arvio, joka on dokumentoitu.  
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Kaikki yhdistämiselle asetetut toiminnan kehittämis- ja tuottavuuden 
parantamistavoitteet on saavutettu ja osin ylitettykin. 

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämisen nykyisellä tavalla 
kotihoidoksi mahdollistaa erillinen kokeilulainsäädäntö. Kokeilulain 
perusteella Helsingin kaupunki on saanut sosiaali- ja 
terveysministeriöltä luvan toteuttaa nykymuotoisen kotihoidon 
yhdistämiskokeilun terveyskeskuksen toimintana. Kokeiluaika päättyy 
vuoden 2014 lopussa. Tällä kokeilulailla on nimenomaisesti poistettu 
tietojen luovuttamista rajoittavat säädökset kotipalvelua ja 
kotisairaanhoitoa tuottavan henkilöstön väliltä mahdollistamalla 
yhteisen kotihoidon asiakasrekisterin perustaminen. 

Kokeilulain nojalla ei ole mahdollista järjestää nykymuotoista 
yhdistettyä kotihoitoa sosiaaliviraston tehtävänä, koska uusia 
kokeilulupia ei myönnetä ja ministeriön Helsingin kaupungin kokeilulle 
antama kokeilulupa koskee nyt meneillään olevan mallin mukaista 
yhdistämiskokeilua terveyskeskuksessa. Jos kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito yhdistettäisiin sosiaaliviraston tehtäväksi, toimintaa ei 
ole mahdollista järjestää nykyisellä tavalla kokeilulainsäädännön 
pohjalta. Yhdistäminen sosiaalivirastoon tapahtuisi nykyisen 
lainsäädännön mukaisena, mikä merkitsisi, että nykytilanteesta 
poiketen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakasrekisterit on 
erotettava omikseen ja tietojen luovuttamiseen kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon välillä tarvitaan potilaan/asiakkaan suostumus. 

Vaihtoehto 4: ”Yhteinen virasto, kolme eri palvelualuetta / osastoa”. 
Yhteinen lautakunta ja yksi virasto lisäävät ylätasolla yhtenäistä 
näkemystä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudesta. Kolme 
palvelualuetta / osastoa vastaavat kooltaan kolmea isoa virastoa. 
Lopputuloksena on monialainen organisaatio. Kyseessä on toiminto- ja 
elämänkaariorganisaation yhdistelmä.  

Vaihtoehto 5: ”Yksi virasto, avopalvelut ja laitoshoito omina 
kokonaisuuksinaan”. Jako avopalveluihin ja laitospalveluihin on 
terveydenhuollon toimintalogiikan näkökulmasta vanhanaikainen 
ratkaisu. Avo- ja laitoshoidon raja on jo vuosia liuennut ja välimuotoisia 
palveluja on runsaasti. Myös Deloitten selvityksessä todetaan, että 
jaottelu on jokseenkin keinotekoinen nykyisten käsitysten mukaan.

Vaihtoehto 6: Yksi virasto ja seitsemän palvelualuetta / osastoa. 
Yhteinen lautakunta ja yksi virasto lisäävät ylätasolla yhtenäistä 
näkemystä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudesta. 
Organisaatiosta tulee kuitenkin suuri ja organisaatiotasot lisääntyvät 
terveydenhuollossa. Johtamisjänteet pitenevät, hallinto lisääntyy 
väistämättä organisaation koosta johtuen. Toiminnan laajuus saattaa 
johtaa vastuiden sirpaloitumiseen ja kokonaisuuden johtamisen 
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ohentumiseen sekä taloudellisen ohjauksen olennaiseen 
vaikeutumiseen. Kyseessä on toiminto- ja elämänkaariorganisaation 
yhdistelmä, jossa uusia rajapintoja on monissa kohdin. Niitä ylätason 
yhdistäminen ei ratkaise. Lisäksi sekä henkilöstön saatavuuden että 
kokonaisuuden johtamisen näkökulmasta on  tärkeää säilyttää 
kaupunginsairaalan päivystys-, poliklinikka-, kuntoutus- ja 
vuodeosastotoimintojen  muodostama yhtenäinen toimintakokonaisuus.

Terveyslautakunnan esitys organisointivaihtoehdoksi

Yhteenvetona terveyslautakunta toteaa, että edellä todettujen 
ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan hoitoketjuruuhkien ja jonojen 
ratkaisemiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia. 

Kuitenkaan mikään Deloitte Oy:n raportissa esitetyistä Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen järjestämisen vaihtoehdoista ei 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sellaisenaan ratkaise 
sosiaali- ja terveystoimen tämänhetkisiä rajapintaongelmia. 

Terveyslautakunta kuitenkin kannattaa virastojen toimintojen 
yhteensovittamiseen tähtäävän suunnittelun käynnistämistä.

Vielä lautakunta korostaa, että sairaanhoitopiiri HUS on 
terveyskeskuksen keskeinen yhteistyökumppani. On tärkeää huolehtia, 
ettei terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston välisten hoitoketjuongelmien 
ratkaisuilla vaikeuteta terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin 
yhteistyötä, esim. lisäämällä olennaisesti yhteistyökumppaneiden 
määrää ja/tai rajapintoja. 

Terveyslautakunta toteaa vielä, että terveydenhuoltolain mukaan 
kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka 
perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen 
ja joka on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Tässä 
suunnitelmassa on sovittava mm. tarvittavasta yhteistyöstä ja 
työnjaosta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalihuollon kesken, mikä osaltaan auttaa parantamaan 
hoitoketjujen toimivuutta.

Tukipalvelut

Deloitte Oy:n Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksessä on 
tarkasteltu tukipalveluista sosiaaliviraston siivous- ja 
vahtimestaripalvelujen sekä terveyskeskuksen laitoshuolto- ja vahti-
mestaripalvelujen organisointivaihtoehtoja. Raportissa esitetään neljä 
eri järjestämisvaihtoehtoa: 1. Jatketaan kuten ennenkin, ei ulkoisteta, 2. 
Ulkoistetaan sekä vahtimestari- että siivouspalvelut; 3. Ulkoistetaan 
vahtimestaripalvelut, ei siivouspalveluja; 4.Ulkoistetaan siivouspalvelut, 
ei vahtimestaripalveluja.
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Terveyslautakunta toteaa, että terveyskeskuksen laitoshuoltopalvelut 
ovat siivouspalveluja laajempi ja vaativampi kokonaisuus, johon 
sisältyy sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon toimipaikkojen 
puhtaanapitotehtävien lisäksi vuodeosastoilla potilaiden ruokailun 
valmistelua, tarjoilua, ruokailussa avustamista ja erilaisia 
huoltotehtäviä. Laitoshuoltopalvelut ovat osa potilaan hoitoon liittyvää 
kliinisen toiminnan prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa kiinteää 
yhteistyötä potilaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Työympäristö 
on vaativa fyysisesti ja psyykkisesti sairaiden potilaiden keskellä 
toimittaessa. 

Terveyskeskuksen laitoshuoltoyksikössä on tällä hetkellä 604 
vakanssia, joista 28 on vahtimestareita. Yksikkö on volyymiltaan suuri 
ja hyvin toimiva. Henkilökunnasta 21 % puhuu äidinkielenään muuta 
kuin suomea tai ruotsia. Vuonna 2008 terveyskeskuksen 
laitoshuoltoyksikkö sai kaupunginjohtajan myöntämän työyhteisöjen 
monimuotoisuuspalkinnon tunnustuksena systemaattisesta ja 
pitkäjänteisestä monimuotoisuuden kehittämisestä. Yksikön toteuttama 
laitoshuoltajien koulutus ja vahva monimuotoinen työyhteisökulttuuri 
ovat luoneet edellytykset hyvälle henkilöstön saatavuudelle ja 
joustavalle käytölle. Toimintavarmuus on ollut erinomainen. Vuonna 
2010 toteutuneiden työvuorojen osuus suunnitelluista työvuoroista oli 
vuodeosastoilla 98,1 %. Vuodeosastojen toimintavarmuutta turvaavat 
terveysasemien ja hammashoitoloiden laitoshuoltajat, jotka kriittisissä 
tilanteissa voivat joustavasti siirtyä työpisteestä toiseen. Yksikön riittävä 
koko on tehnyt mahdolliseksi myös puhtaanapitoalan 
asiantuntemuksen ja osaamisen kehittymisen. 

Sairaalainfektiot ovat globaalisti lisääntyvä vaikea ja terveydenhuollon 
kustannuksia nostava ongelma. Vuonna 2010 terveyskeskuksessa 
todettiin yhteensä 777 sairaalahygieenisesti merkittävää 
mikrobilöydöstä eli monilääkeresistenttiä bakteeria tai muuta herkästi 
tarttuvaa bakteeria. Resistentit sairaalabakteerikannat ovat potilaille 
kohtalokkaita. Laitoshuollolla on keskeinen tehtävä sairaalainfektioiden 
leviämisen estämisessä. Infektioiden ja antibioottiresistenttien 
bakteerien lisääntyessä tarvitaan hyvää osaamista, uusien 
toimintamenetelmien nopeaa käyttöönottoa ja nopeaa tilanteen 
mukaista toiminnan organisointia ja johtamista kiinteässä yhteistyössä 
terveydenhuollon muun henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. 
Läheinen yhteistyö terveyskeskuksen infektiolääkärin, epidemiologisen 
yksikön ja hygieniatoimikunnan kanssa yhdistettynä oikeaan 
siivoukseen ja sen tehostamiseen on tuottanut hyviä tuloksia erilaisten 
sairaalabakteerien ja virusten (MRSA, ESBL, MDR, VRE, MIRE, MDR-
Acl, Clostridium difficile ym.) aiheuttamien epidemioiden rajaamisessa, 
ehkäisyssä ja torjunnassa. Erittäin kalliiden hoitokustannusten 
minimointi on taloudellisesti kriittinen asia. Hygieniatoimikunta, 
ravitsemusneuvottelukunta, sisäilmatyöryhmä ja ympäristötyöryhmä 
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ovat esimerkkejä moniammatillisista yhteistyömuodoista, joissa 
laitoshuolto toimii kiinteässä yhteistyössä muiden terveyskeskuksen 
asiantuntijoiden kanssa. Nämä pysyvät ryhmät kehittävät toimintaa ja 
tekevät ehdotuksia koko terveyskeskusta koskevista toimintatavoista. 
Sikainfluessapandemia (H1N1) osoitti puolestaan, miten tärkeää 
toimeksiantojen nopeassa toteuttamisessa on laitoshuollon sijainti 
terveyskeskuksen johdon alaisuudessa.

Deloitten selvityksessä esitetyt terveyskeskuksen laitoshuoltoyksikön 
(mukaan lukien vahtimestaritoiminta) ulkoistamisen tuottamat 
kustannussäästöt on tehostamishypoteesin mukaan arvioitu 865 000 – 
1,75 miljoonan euron suuruisiksi. Terveyslautakunta toteaa, että 
Deloitten laskemisperusteenaan käyttämä tietopohja on 
harhaanjohtava. Lähteenä on käytetty Mikko Komulaisen (2010) 
kunnallisoikeuden alaan kuuluvan Ulkoistaminen kunnissa -väitöskirjaa, 
joka käsittelee, miten eri säännökset ohjaavat ja rajoittavat 
ulkoistamisia sekä mitä vaatimuksia ulkoistamisille on asetettavissa. 
Komulaisen väitöskirjan alaviitteessä on yleisiä arvioita siitä, että 
kilpailuttamisella saavutettaisiin hankinta- ja investointimenoissa 5 – 10 
%:n säästöt. Säästöarviot eivät siis perustu primaarilähteeseen, eli ko. 
väitöskirjan tuloksiin eivätkä koske siivous- ja vahtimestaripalveluja 
yksilöidysti, vaan ovat yleisiä arvioita kilpailuttamisen kautta 
saavutettavista mahdollisista kustannussäästöistä. Terveyskeskuksen 
laitoshuoltoyksikön kustannustehokkuutta on kehitetty vuosia. 
Laitoshuoltajien työt on mitoitettu ja mitoitusta tarkistetaan jatkuvasti 
toimintojen muuttuessa.  

Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten terveyslautakunta pitää 
merkittävänä terveydenhuollon riskinä, mikäli terveyskeskuksen 
laitoshuoltopalvelut ulkoistetaan sosiaali- ja terveystoimen 
kokonaisselvityksen tukipalveluja koskevan osuuden vaihtoehtojen 2 tai 
4 mukaisesti. Potilasturvallisuus saattaa vaarantua ja sairaalainfektiot 
lisääntyä. Terveyskeskuksen mahdollisuudet palvelujen sisällön 
johtamiseen heikkenevät. Potilastyön edellyttämä nykyinen kiinteä 
yhteistyö eri toimijoiden kanssa vaarantuu ulkoistetun tuottajan ollessa 
väistämättä omana toimintana toteutettua palvelua etäisempi. Uhkana 
on myös byrokratian ja transaktiokustannusten kasvu. 

Vahtimestaripalvelujen osalta terveyslautakunta toteaa, että 
vahtimestaripalveluja terveyskeskuksen toimipisteisiin tuottavat jo tällä 
hetkellä Palmia, HUS ja terveyskeskus omana toimintana. 
Vahtimestaripalvelujen ulkoistaminen on kaupungin strategian 
mukainen ratkaisu eikä terveyslautakunta näe siihen sisältyvän 
samantasoisia toiminnallisia riskejä kuin laitoshuoltopalvelujen 
ulkoistamiseen. 

Terveyslautakunnan esitys tukipalvelujen järjestämisvaihtoehdoksi
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Terveyslautakunta kannattaa esitetyistä tukipalvelujen 
järjestämismalleista vaihtoehtoa 3, jossa terveyskeskuksen 
vahtimestaripalvelut on ulkoistettu, mutta laitoshuoltopalvelut säilyvät 
terveyskeskuksen omana toimintana. Vahtimestarien toimenkuvat on 
kuitenkin selvitettävä ennen lopullista päätöstä. ”

Käsittely

04.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset ja muutosesitykset:

1. ehdotus: Varapuheenjohtaja Muurinen teki jäsen Kousan 
kannattamana seuraavan vastaehdotuksen terveyslautakunnan 
lausunnoksi organisaatiovaihtoehtojen osalta: 
a) poistetaan otsikon " Terveyslautakunnan esitys 
organisointivaihtoehdoksi" jälkeisen toisen kappaleen rivin 4 kohdasta 
"Analyysien..." lähtien kappaleen loppuosa sekä seuraava kappale  
kokonaan, b) lisätään edellisten poistettujen kappaleiden tilalle: 
"Terveyslautakunta kuitenkin kannattaa virastojen toimintojen 
yhteensovittamiseen tähtäävän suunnittelun käynnistämistä."

2. ehdotus: Jäsen Leppänen teki jäsen Autin kannattamana seuraavan 
vastaehdotuksen terveyslautakunnan lausunnoksi 
organisaatiovaihtoehtojen osalta:

Esittelijän ehdotuksesta otsikon " Terveyslautakunnan esitys 
organisointivaihtoehdoksi" jälkeisen kolmannesta kappaleesta 
poistetaan teksti, joka kuuluu:  “Terveyslautakunta katsoo, että 
vaihtoehdossa 2: ”Erilliset virastot ja yhteinen lautakunta” yhdistetyllä 
lautakunnalla olisi kuitenkin mahdollisuus suunnitella sekä ohjata 
rajapintaongelmiin sisältyvää resurssien jakoa ja kohdentamista 
samoin kuin koordinoida toimintaa koko hoitoketjun osalta yhdessä 
paikassa.  Siten vaihtoehto 2:n mukainen ratkaisu antaisi 
mahdollisuuksia olennaisesti parantaa em. hoitoketjujen toimivuutta. 
Terveyslautakunta kannattaa tätä vaihtoehtoa.” , sekä 

lisätään lausunnon em. otsikon viimeisen kappaleen jälkeen seuraavat 
kappaleet: 

"Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että yhteisten ongelmien ratkaisu 
aloitetaan peruspalvelujen kehittämisestä eikä ylätason 
organisaatiomuutoksesta. Terveyslautakunta ei kannata suoranaisesti 
mitään Deloitten Oy:n esityksistä.

Terveyslautakunta esittää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kehittämisen lähtökohdaksi otetaan malli, jossa perustetaan alueelliset 
yksiköt joihin on koottu sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelut 
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kokonaisuudeksi, joissa toteutuu eri lähipalvelujen saumaton yhteistyö 
ja joissa helsinkiläiset saavat samasta paikasta tarvitsemansa sosiaali- 
ja terveystoimen lähipalvelut."

3. ehdotus: Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Kousan 
kannattamana seuraavia muutoksia: lausuntoehdotuksen otsikon 
"Vaihtoehtojen tarkastelu" -otsikon  vaihtoehtoa 4 koskevasta 
kappaleesta poistetaan lausunnon kappaleesta riviltä 4 sana 
"mammutti", b) poistetaan riviltä 5 lähtien: "...jonka jakaminen..." riville 
13 saakka: "...sijoittuvista yhteistyötahoista.", c) poistetaan kappaleen 
lopusta: "...jossa on uusia rajapintoja... ... hypoteettisia.

4. ehdotus: Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Kousan 
kannattamana seuraavaa muutosta: lausuntoehdotuksen 
"Muutostarpeet"-otsikon jälkeisen viimeisen kappaleen loppuun 
lisätään: "Virastojen toimintojen yhteensovittamisella voidaan palveluja 
räätälöidä entistä paremmin asiakkaiden tarpeista lähtien." 

5. ehdotus: Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Kousan 
kannattamana seuraavaa muutosta: 
lausuntoehdotuksen  "Terveystoimen rakennemuutokset"-otsikon 
jälkeisestä  kolmannesta kappaleesta poistetaan virke 
"Rakennemuutoksen kautta odotettu taloudellinen hyöty jää usein 
saavuttamatta."

6. ehdotus: Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Kousan 
kannattamana seuraavaa muutosta:
lausuntoehdotuksen  "Terveystoimen rakennemuutokset"-otsikon 
jälkeisen  neljännen kappaleen 
jatkoksi lisätään: "Tämä on huomioitava aikataulutuksissa."

7. ehdotus: Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Kousan 
kannattamana seuraavia muutoksia:
lausuntoehdotuksen "Toiminnoissa sovellettavat säännökset"-otsikon 
jälkeisen viimeisen kappaleen   a) viimeiseen virkkeeseen lisätään 1 
sana: "....nykylainsäädännön voimassa ollen voida KOKONAAN 
ratkaista..."
b) lisätään kappaleen jatkoksi: ", vaan niihin tarvitaan kansallisen 
lainsäädännön uudistamistyötä."

8. ehdotus: Jäsen Leppänen ehdotti jäsen Autin kannattamana 
seuraavia muutoksia: 
lausuntoehdotuksen ""Tukipalvelut"- otsikon jälkeisen viimeise
stän kappaleesta poistetaan virke: ”Vahtimestaripalvelujen 
ulkoistaminen on kaupungin strategian mukainen ratkaisu eikä 
terveyslautakunta näe siihen sisältyvän samantasoisia toiminnallisia 
riskejä kuin laitoshuoltopalvelujen ulkoistamiseen.” ja 
lausuntoehdotuksen ""Terveyslautakunnan esitys tukipalvelujen 
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järjestämisvaihtoehdoksi"-otsikon jälkeinen kappale poistetaan ja 
korvataan seuraavalla virkkeellä: Terveyslautakunta kannattaa 
esitetyistä järjestämismalleista vaihtoehto 1, jossa ei ulkoisteta mitään 
tukipalveluja.  

9. ehdotus: Puheenjohtaja Malinen ehdotti jäsen Tuomisen 
kannattamana seuraavaa muutosta:
lausuntoehdotuksen ""Terveyslautakunnan esitys tukipalvelujen 
järjestämisvaihtoehdoksi"-otsikon jälkeisen kappaleen loppuun lisätään: 
'Vahtimestarien toimenkuvat on kuitenkin selvitettävä ennen lopullista 
päätöstä.'. 

10. ehdotus: Jäsen Leppänen ehdotti jäsen Autin kannattamana 
seuraavan ponnen lisäämistä terveyslautakunnan lausuntoon, mikäli 
jokin toinen kuin hänen ehdottamansa malli saa eniten kannatusta):
Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että organisaatiomuutoksessa 
tehdään selvitys mallista joka lähtee siitä, että perustetaan alueelliset 
yksiköt joihin on koottu sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelut 
kokonaisuudeksi, joissa toteutuu eri lähipalvelujen saumaton yhteistyö 
ja joissa helsinkiläiset saavat samasta paikasta tarvitsemansa sosiaali- 
ja terveystoimen lähipalvelut.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: a) poistetaan otsikon " Terveyslautakunnan esitys 
organisointivaihtoehdoksi" jälkeisen toisen kappaleen rivin 4 kohdasta 
"Analyysien..." lähtien kappaleen loppuosa sekä seuraava kappale  
kokonaan, b) lisätään edellisten poistettujen kappaleiden tilalle: 
"Terveyslautakunta kuitenkin kannattaa virastojen toimintojen 
yhteensovittamiseen tähtäävän suunnittelun käynnistämistä."
EI-ehdotus: Esittelijän ehdotuksesta otsikon " Terveyslautakunnan 
esitys organisointivaihtoehdoksi" jälkeisen kolmannesta kappaleesta 
poistetaan teksti, joka kuuluu:  “Terveyslautakunta katsoo, että 
vaihtoehdossa 2: ”Erilliset virastot ja yhteinen lautakunta” yhdistetyllä 
lautakunnalla olisi kuitenkin mahdollisuus suunnitella sekä ohjata 
rajapintaongelmiin sisältyvää resurssien jakoa ja kohdentamista 
samoin kuin koordinoida toimintaa koko hoitoketjun osalta yhdessä 
paikassa.  Siten vaihtoehto 2:n mukainen ratkaisu antaisi 
mahdollisuuksia olennaisesti parantaa em. hoitoketjujen toimivuutta. 
Terveyslautakunta kannattaa tätä vaihtoehtoa.” , sekä 
lisätään lausunnon em. otsikon viimeisen kappaleen jälkeen seuraavat 
kappaleet: 
"Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että yhteisten ongelmien ratkaisu 
aloitetaan peruspalvelujen kehittämisestä eikä ylätason 
organisaatiomuutoksesta. Terveyslautakunta ei kannata suoranaisesti 
mitään Deloitten Oy:n esityksistä.
Terveyslautakunta esittää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
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kehittämisen lähtökohdaksi otetaan malli, jossa perustetaan alueelliset 
yksiköt joihin on koottu sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelut 
kokonaisuudeksi, joissa toteutuu eri lähipalvelujen saumaton yhteistyö 
ja joissa helsinkiläiset saavat samasta paikasta tarvitsemansa sosiaali- 
ja terveystoimen lähipalvelut."

Jaa-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 2
Lilli Autti, Joonas Leppänen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: a) poistetaan otsikon " Terveyslautakunnan 
esitys organisointivaihtoehdoksi" jälkeisen toisen kappaleen rivin 4 
kohdasta "Analyysien..." lähtien kappaleen loppuosa sekä seuraava 
kappale  kokonaan, b) lisätään edellisten poistettujen kappaleiden 
tilalle: "Terveyslautakunta kuitenkin kannattaa virastojen toimintojen 
yhteensovittamiseen tähtäävän suunnittelun käynnistämistä."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Tyhjä-äänet: 2
Lilli Autti, Joonas Leppänen

Poissa-äänet: 0

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: lausuntoehdotuksen otsikon "Vaihtoehtojen 
tarkastelu" -otsikon  vaihtoehtoa 4 koskevasta kappaleesta poistetaan 
lausunnon kappaleesta riviltä 4 sana "mammutti", b) poistetaan riviltä 5 
lähtien: "...jonka jakaminen..." riville 13 saakka: "...sijoittuvista 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 130 (235)
Kaupunginhallitus

Stj/1
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

yhteistyötahoista.", c) poistetaan kappaleen lopusta: "...jossa on uusia 
rajapintoja... ... hypoteettisia.

Jaa-äänet: 1
Joonas Leppänen

Ei-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Tyhjä-äänet: 1
Lilli Autti

Poissa-äänet: 0

4. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: lausuntoehdotuksen "Muutostarpeet"-
otsikon jälkeisen viimeisen kappaleen loppuun lisätään: "Virastojen 
toimintojen yhteensovittamisella voidaan palveluja räätälöidä entistä 
paremmin asiakkaiden tarpeista lähtien." 

Jaa-äänet: 1
Joonas Leppänen

Ei-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Tyhjä-äänet: 1
Lilli Autti

Poissa-äänet: 0

5. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: lausuntoehdotuksen  "Terveystoimen 
rakennemuutokset"-otsikon jälkeisestä  kolmannesta kappaleesta 
poistetaan virke "Rakennemuutoksen kautta odotettu taloudellinen 
hyöty jää usein saavuttamatta."

Jaa-äänet: 2
Lilli Autti, Joonas Leppänen
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Ei-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

6. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: lausuntoehdotuksen  "Terveystoimen 
rakennemuutokset"-otsikon jälkeisen  neljännen kappaleen jatkoksi 
lisätään: "Tämä on huomioitava aikataulutuksissa." 

Jaa-äänet: 1
Lilli Autti

Ei-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Tyhjä-äänet: 1
Joonas Leppänen

Poissa-äänet: 0

7. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: lausuntoehdotuksen "Toiminnoissa 
sovellettavat säännökset"-otsikon jälkeisen viimeisen kappaleen   a) 
viimeiseen virkkeeseen lisätään 1 sana: "....nykylainsäädännön 
voimassa ollen voida KOKONAAN ratkaista..."
b) lisätään kappaleen jatkoksi: ", vaan niihin tarvitaan kansallisen 
lainsäädännön uudistamistyötä." 

Jaa-äänet: 1
Joonas Leppänen

Ei-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Tyhjä-äänet: 1
Lilli Autti
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Poissa-äänet: 0

8. Äänestys

JAA-ehdotus: lausuntoehdotuksen ""Terveyslautakunnan esitys 
tukipalvelujen järjestämisvaihtoehdoksi"-otsikon jälkeisen kappaleen 
loppuun lisätään: 'Vahtimestarien toimenkuvat on kuitenkin selvitettävä 
ennen lopullista päätöstä.'
EI-ehdotus: lausuntoehdotuksen ""Tukipalvelut"- otsikon jälkeisen 
viimeisestä kappaleesta poistetaan virke: ”Vahtimestaripalvelujen 
ulkoistaminen on kaupungin strategian mukainen ratkaisu eikä 
terveyslautakunta näe siihen sisältyvän samantasoisia toiminnallisia 
riskejä kuin laitoshuoltopalvelujen ulkoistamiseen.” ja 
lausuntoehdotuksen ""Terveyslautakunnan esitys tukipalvelujen 
järjestämisvaihtoehdoksi"-otsikon jälkeinen kappale poistetaan ja 
korvataan seuraavalla virkkeellä: Terveyslautakunta kannattaa 
esitetyistä järjestämismalleista vaihtoehto 1, jossa ei ulkoisteta mitään 
tukipalveluja.  

Jaa-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 2
Lilli Autti, Joonas Leppänen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

9. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  lausuntoehdotuksen ""Terveyslautakunnan esitys 
tukipalvelujen järjestämisvaihtoehdoksi"-otsikon jälkeisen kappaleen 
loppuun lisätään: 'Vahtimestarien toimenkuvat on kuitenkin selvitettävä 
ennen lopullista päätöstä.'

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Lilli Autti, Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas 
Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu 
Tuominen
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Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

10. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  PONSI/LISÄYS (mikäli jokin toinen malli saa eniten 
kannatusta): Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että 
organisaatiomuutoksessa tehdään selvitys mallista joka lähtee siitä, 
että perustetaan alueelliset yksiköt joihin on koottu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen lähipalvelut kokonaisuudeksi, joissa toteutuu eri 
lähipalvelujen saumaton yhteistyö ja joissa helsinkiläiset saavat 
samasta paikasta tarvitsemansa sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut. 

Jaa-äänet: 7
Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 2
Lilli Autti, Joonas Leppänen

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Lopuksi jäsenet Autti ja Leppänen jättivät pöytäkirjaan merkittäväksi 
päätökseen seuraavan eriävän mielipiteensä: 

"Käytettävissä ollut Deloitte Oy:n sosiaali- ja terveystoimen 
kokonaisselvitys on erittäin suppea, lyhyessä ajassa koottu tiivistelmä 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluista ja niiden 
järjestämisestä. Selvityksessä ei ole otettu huomioon lähivuosien 
valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 
uudistusten ja kehittämistavoitteiden vaikutuksia palvelujen 
toteuttamiseen.  Myös selvityksessä esitetyt kustannussäästöt ovat 
karkeasti arvioituja. Edellä esitetyn perusteella selvityksessä esitettyjen 
vaihtoehtojen pohjalle rakentuvat laajamittaiset virastojen 
organisaatiomuutokset eivät ole perusteltavissa.

Terveyslautakunnan olisi tullut omassa lausunnossaan esittää, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen esiintyvien ongelmien ratkaiseminen tulee 
aloittaa lähipalveluiden kehittämisestä eikä ylätason 
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organisaatiomuutoksen toteuttamisesta. Palvelujen käyttäjien 
näkökulmasta on tärkeintä, että palvelut ovat saatavilla helposti ja 
mahdollisimman laadukkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen 
kehittämislinja on oikeansuuntainen. Terveysasemilla ovat jo 
aloittaneet toimintansa sekä psykiatrisen sairaanhoidon että päihde- ja 
sosiaaliohjauksen työntekijät.  Sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalvelut pitää saada laajasti yhdestä paikasta. Palvelujen 
käyttäjien ja työntekijöiden kannalta on parasta kehittää kaupunginosiin 
yhteiset sosiaali- ja terveysasemat ja niille monipuolinen henkilöstö 
vastaamaan eri-ikäisten asukkaiden peruspalveluista. Kotihoito on 
keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelua ja sen on 
oltava saumaton osa alueellisen aseman työtä.

Vahvat sosiaali- ja terveysasemat riittävän pienillä maantieteellisillä 
alueilla pystyvät huolehtimaan tehokkaasti palvelujen painopisteiden 
mukauttamisesta asukkaiden tarpeisiin. Myös asiakkaiden palveluketjut 
paranevat olennaisesti, kun peruspalvelujen työntekijät tuntevat 
toisensa ja ovat lähekkäin. Silloinkin, kun asiakas ei pääse nopeasti 
jatkohoitoon muualle, vahva peruspalveluyksikkö voi löytää tilannetta 
helpottavia lähiratkaisuja. Syrjäytymisen ehkäisyssä monipuolinen ja 
riittävästi resursoitu alueellinen sosiaali- ja terveysasema pystyy 
seuraamaan asiakkaidensa tilannetta paljon tehokkaammin kuin eri 
puolilla kaupunkia sijaitsevat asiakkaan ongelmia viipaloivat erilliset 
palveluyksiköt. Myös työntekijöiden osaaminen ja 
yhteistyömahdollisuudet paranevat tuntuvasti yhteisellä sosiaali- ja 
terveysasemalla.

Asukkaiden osallistumisen näkökulmasta olisi parasta jos 
päätöksenteko vietäisiin mahdollisimman lähelle asukkaiden arkea, 
jolloin asukkaat pääsisivät parhaiten vaikuttamaan niihin asioihin jotka 
koskettavat heitä. Virastojen ja lautakuntien yhdistäminen on 
ristiriidassa asukkaiden yhtäläisten osallistumismahdollisuuksien 
kanssa. Kaupungin peruspalvelut pitää saada jaettua sen kokoisiin 
yksiköihin joita asukkaat, sekä heidän valitsemansa luottamushenkilöt 
että palvelujen työntekijät pystyvät paremmin ymmärtämään ja 
kehittämään. Tällöin eri osapuolet pystyvät paremmin tietämään, kuka 
mistäkin vastaa ja osallistumaan poliittiseen keskusteluun palvelujen 
tavoitteista, rahoituksesta ja toteutuksesta. 

Terveyslautakunnan olisi tullut ottaa kielteinen kanta myös 
terveyskeskuksen vahtimestaripalvelujen ulkoistamiseen.  
Vahtimestarit toimivat yhteistyössä osastojen ja muun henkilökunnan 
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kanssa. Heidän toimenkuvaansa kuuluvat muun muassa potilaiden 
neuvonta- ja opastus, kuluvalvonta ja työajanseuranta, vainajien näyttö 
sekä toiminta eri yhteistyötahojen kanssa. Vahtimestarit ovat myös 
ensimmäinen kontakti potilaisiin ja omaisiin. Terveyskeskuksen 
vahtimestarit ovat tärkeä osa toimivien ja laadukkaiden palveluiden 
toteuttamisessa ja siksi vahtimestaripalvelut tulee jatkossakin järjestää 
terveyskeskuksen omana toimintana."

13.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Opetuslautakunta 20.09.2011 § 196

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Selvitykseen sisältyy lasten päivähoidon hallinnollisen aseman 
selvittäminen (ss. 116-129). Päivähoidon nykytilan kuvauksessa on 
eräitä epätäsmällisyyksiä. Kuvauksessa on lueteltu suuria kaupunkeja, 
joissa päivähoito on siirretty sivistys- ja opetusalan lautakunnan 
alaisuuteen. Näitä ovat mm. Espoo ja Vantaa. Listasta puuttuu Turku. 
Kuvauksesta puuttuu kokonaan vuoden 2011 alusta opetusviraston 
toiminnaksi siirretyn ruotsinkielisen päivähoidon nykytilan kuvaus. 
Selvityksessä ei ole myöskään käyty läpi opetusviraston strategisia 
tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa, jotka tulee ottaa huomioon yhtenä 
tarkastelunäkökulmana.

(Suomenkielisen) Päivähoidon järjestämisvaihtoehtoja on esitetty neljä: 
päivähoito nykyiseen tapaan osana sosiaalivirastoa, päivähoito omana 
virastona sosiaali- ja terveystoimen alla, päivähoito omana virastona 
sivistystoimen alla tai päivähoito osana opetusvirastoa. 

Järjestämisvaihtoehtojen vaikutuksia on tarkasteltu asiakas-, 
henkilöstö-, prosessi- ja talousnäkökulmista. Vaikka näkökulmat ovat 
kaikissa vaihtoehdoissa samat, vaikutusten arviointi on sisällöllisesti 
epäyhtenäistä ja osin tulkinnanvaraista. Nykyvaihtoehdossa on todettu 
päivähoidon asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Opetusviraston 
asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet päivähoidon lailla 
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hyvällä tasolla. Opetusvirasto-vaihtoehdon todetaan johtavan suureen 
virastoon. Viraston kokoa ei analysoida muissa vaihtoehdoissa. 
Monessa kohtaa tarkastellaan virastojen välisten rajapintojen 
muutoksia. Epäselväksi jää, mitä rajapinnoilla tarkoitetaan ja 
nähdäänkö niiden muutokset etuina vai haittoina. 

Analyysissa on myös esitetty vaikutuksia, jotka ovat päivähoidon 
järjestämisvaihtoehdoista riippumattomia. Toisin kuin selvityksessä 
annetaan ymmärtää, päivähoidon siirtäminen omaksi virastokseen 
sivistystoimen alle tai osaksi opetusvirastoa ei sinänsä aiheuta 
muutoksia sovellettaviin virka- ja työehtosopimuksiin eikä siten lisää 
palkkakustannuksia. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla 
virkaehtosopimuksiin ei tullut muutoksia, kun päivähoito siirrettiin 
osaksi sivistystoimea. Päivähoidon määrärahat ja henkilöstö 
hallintohenkilöstö mukaan lukien tulee siirtää päivähoidon hallinnollisen 
aseman muuttuessa kokonaisuutena ja kustannusneutraalisti sille 
virastolle, joka toiminnasta vastaa. Näin ollen järjestämisvaihtoehdolla 
ei tulisi olla olennaista vaikutusta toiminnan resursseihin eikä 
kustannuksien tulisi missään vaihtoehdossa nousta nykyisestä 
tasostaan.

Selvityksessä ei ole otettu kantaa esitettyjen neljän 
järjestämisvaihtoehdon paremmuusjärjestykseen. Vaihtoehdoista on 
perustelluin suomenkielisen päivähoidon siirtäminen opetusviraston 
toiminnaksi. Tätä puoltavat monet tekijät, joista osa on myös todettu 
selvityksessä.  

Vaihtoehto on linjassa valtakunnallisen kehityksen kanssa: 
Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan 22.6.2011 sisältyy 
varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, 
hallinnon ja ohjauksen siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöstä 
opetus- ja kulttuuriministeriöön. Puolessa Suomen kunnista päivähoito 
on jo siirretty sivistys-/ opetustoimen toiminnaksi. Näin on tehty suurista 
kaupungeista mm. Espoossa ja Vantaalla. Helsingin nykyinen malli 
poikkeaa siis sekä yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä että 
pääkaupunkiseudun muiden suurten kuntien malleista. Kuten 
selvityksessä on todettu, suomenkielisen päivähoidon siirto 
opetusviraston toiminnaksi on myös johdonmukainen jatko 
ruotsinkielisen päivähoidon vuoden 2011 alusta tapahtuneelle siirrolle.

Päivähoitopalvelujen sijoittaminen samaan virastoon 
perusopetuspalvelujen kanssa mahdollistaa oppimispolun jatkuvuuden 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Pääosa perusopetuslain 
säätelemästä esiopetuksesta on Helsingissä sosiaaliviraston 
päivähoidon vastuualueen järjestämää.  Esiopetus osana 
opetusviraston järjestämää päivähoitoa mahdollistaa lapsen 
kokonaisen päivän toteutumisen. Ohjausjärjestelmien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 137 (235)
Kaupunginhallitus

Stj/1
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

yhdenmukaistaminen parantaa esi- ja perusopetuksen kasvatuksellista 
ja opetuksellista jatkuvuutta.

Tällä hetkellä lasten iltapäivätoiminta ja -hoito ovat osittain 
sosiaaliviraston (päivähoidon vastuualueen) ja osittain opetusviraston 
vastuulla. Sosiaalivirasto vastaa leikkipuistotoiminnasta ja 
kehitysvammaisten lasten iltapäivähoidosta ja opetusvirasto 
perusopetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta. Lasten 
iltapäivähoidon ja -toiminnan järjestäminen voidaan suunnitella 
kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin, kun kaikki toiminta on yhden 
viraston vastuulla. Tämä mahdollistaa myös esimerkiksi 
koulunkäyntiavustajien kesäajan töiden nykyistä 
tarkoituksenmukaisemman järjestämisen. 

Henkilöstöä pystytään käyttämään yleisestikin tehokkaammin ja 
tarkoituksenmukaisemmin, kun päiväkotien ja koulujen 
henkilöstösuunnittelu yhdistetään. Synergiaetuja syntyy myös 
henkilöstön rekrytoinnissa ja täydennyskoulutuksessa. Päivähoitoala 
kiinnostaa nuoria. Ammatillisessa peruskoulutuksessa päiväkoteja 
voidaan hyödyntää nykyistä joustavammin opiskelijoiden 
työssäoppimispaikkoina. Päiväkodit voivat toimia työpaikkana nuorille 
oppisopimusopiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen kautta voidaan 
helpommin rekrytoida päiväkoteihin uutta henkilökuntaa. 

Ruotsinkielisen päivähoidon siirtoa opetusviraston toiminnaksi 
perusteltiin mm. tilankäytön ja tukipalveluiden koordinoinnin ja 
yhteensovittamisen tehostumisella. Samat perustelut pätevät 
suomenkieliseen päivähoitoon. Tilojen käyttö tehostuu, kun 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lasten iltapäivätoiminnan 
tilankäyttöä suunnitellaan kokonaisuutena.  Myös tukipalvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen tehostuu, kun esimerkiksi siivous- ja 
ruokahuoltopalveluja pystytään kilpailuttamaan suurempina 
kokonaisuuksina.

Osana opetusvirastoa päivähoidossa voidaan hyödyntää 
perusopetuksen toimivia yhteistyörakenteita sivistystoimen sisällä 
kulttuuri-, liikunta- ja kirjastotoimen kanssa.

Päivähoito osana opetusvirastoa on terveysvaikutuksiltaan perusteltu 
vaihtoehto. Päivähoito ja perusopetus ovat keskeisiä palveluita 
varhaisessa puuttumisessa ja ehkäisevässä lastensuojelutyössä. 
Palveluiden sijoittaminen samaan virastoon mahdollistaa 
oppilashuollon ja varhaisen tuen systemaattisen suunnittelun 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Näin pystytään tukemaan 
lapsia ja perheitä nykyistä paremmin ja vaikuttavammin. 
Ennaltaehkäisevien ja varhaisten toimenpiteiden tehostuminen tuottaa 
pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. 
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Edellä esitetyillä perusteilla opetuslautakunta katsoo, että 
suomenkielinen päivähoito tulee siirtää ruotsinkielisen päivähoidon 
tapaan opetusviraston toiminnaksi. Opetuslautakunta katsoo, että 
vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut ruotsinkielinen päivähoito- ja 
koulutuslinja opetusvirastossa tulee säilyttää nykymuodossaan 
riippumatta siitä, mihin suomenkielisen päivähoidon hallinto siirtyy.

Opetuslautakunta toteaa, että koko suomenkielisen päivähoidon 
hallinnon siirtäminen opetustoimeen edellyttäisi opetusviraston 
perusteellista uudelleenorganisointia.

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että päätös päivähoidon 
hallinnollisesta asemasta tulee tehdä vielä vuoden 2011 aikana, mikäli 
tavoitteena on toiminnan siirtäminen joko omaksi virastokseen tai 
osaksi opetusvirastoa vuonna 2013.

Käsittely

20.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Jäsen Virkkunen teki seuraavan vastaehdotuksen: 

Esitän, että esittelijän tekstistä poistetaan kappaleet 10 ("Henkilöstöä 
pystytään käyttämään…") ja 11 ("Ruotsinkielisen päivähoidon 
siirtoa…").

Esitän, että kappaleen 13 ensimmäinen lause ("Päivähoito osana 
opetusvirastoa…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Päivähoito 
osana opetustointa voi olla terveysvaikutuksiltaan perusteltu 
vaihtoehto."

Esitän myös, että kappaleen 13  kaksi viimeistä lausetta ("Näin 
pystytään tukemaan..." sekä "Ennaltaehkäisevien ja...") poistetaan, ja 
että jäljelle jääneen kappaleen 13 jälkeen lisätään seuraavat kappaleet:

"Päivähoito tulee kuitenkin nähdä varhaiskasvatustyön lisäksi myös 
pienten lasten hoivana ja perheiden tukemisena  paitsi tavallisessa 
arjessa, myös vaikeammissa elämäntilanteissa. Lapsiperheiden 
varhainen tuki ja yhteistyö mm. lastensuojelun ja neuvolan kanssa ei 
saa vaikeutua päivähoidon hallinnollisen siirron seurauksena. 

Opetuslautakunta korostaa sitä, että kaikissa mahdollisen siirron 
vaiheissa tärkeimpänä näkökulmana tulee jatkossa pitää siirron 
vaikutuksia päivähoidon arkeen sekä mielekkään lasten hoiva- ja 
kasvatustyön edellytyksiin.
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Hallinnollisella siirrolla voidaan tehostaa tukipalveluiden järjestämistä ja 
tuottamista, kun esim. siivous- ja ruokahuoltopalveluja pystytään 
kilpailuttamaan suurempina kokonaisuuksina. Tilojen osalta 
opetuslautakunta katsoo, ettei siirrolla ole merkittävää vaikutusta 
tilankäytön tehostumiseen, koska päivähoito tarvitsee joka tapauksessa 
asianmukaiset ja riittävät tilat riippumatta siitä, minkä viraston 
alaisuudessa se toimii."

Kannattaja jäsen Gorschkow-Salonranta 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen 
vastaehdotuksen äänin 8 (Aaltio, Björnberg-Enckell, Kouvo, Kokko, 
Nordman, Rydman, Suhonen, Pakarinen))  – 3 (Abib, Gorschkow-
Salonranta, Virkkunen). 

Jäsen Virkkunen teki seuraavan vastaehdotuksen: 

Esitän, että kappaleen 14 ensimmäinen lause ("Edellä esitetyillä 
perusteilla…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Edellä esitetty huomioiden opetuslautakunta katsoo, että 
suomenkielinen päivähoito voidaan siirtää opetustoimen alaisuuteen."

Kannattaja jäsen Gorschkow-Salonranta

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen 
vastaehdotuksen äänin 9 (Aaltio, Abib, Björnberg-Enckell, Kouvo, 
Kokko, Nordman, Rydman, Suhonen, Pakarinen)  – 2 (Gorschkow-
Salonranta, Virkkunen). 

Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen:

Ehdotan seuraavien lauseiden poistoa:

"Ratkaisusta riippumatta suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon 
hallintomallin tulee olla sama. Näin ollen muissa selvityksessä 
esitetyissä vaihtoehdoissa tulee arvioida myös ruotsinkielisen 
päivähoidon organisatorinen asema."

ja niiden korvaamista seuraavalla lauseella:

"Opetuslautakunta katsoo, että vuoden 2011 alussa toimintansa 
aloittanut ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja opetusvirastossa 
tulee säilyttää nykymuodossaan riippumatta siitä, mihin suomenkielisen 
päivähoidon hallinto siirtyy."

Kannattajat jäsenet Virkkunen ja Gorschkow-Salonranta 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6 (Björnberg-Enckell, Gorschkow-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 140 (235)
Kaupunginhallitus

Stj/1
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

Salonranta, Kouvo, Nordman, Virkkunen, Pakarinen)  – 4 (Aaltio, Abib, 
Kokko, Rydman). Tyhjää äänesti jäsen Suhonen.

Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen: Ehdotan seuraavan 
kappaleen lisäämistä lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi:

Opetuslautakunta toteaa, että koko suomenkielisen päivähoidon 
hallinnon siirtäminen opetustoimeen edellyttäisi opetusviraston 
perusteellista uudelleenorganisointia.

Kannattaja puheenjohtaja Pakarinen 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 11(Aaltio, Abib, Björnberg-Enckell, 
Gorschkow-Salonranta, Kouvo, Kokko, Nordman, Rydman, Suhonen, 
Virkkunen, Pakarinen) - 0.

Esittelijä
vs. opetustoimen johtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 1022
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa 
-ohjeen hyväksyminen

HEL 2011-005809 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 
Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen liitteen 1 mukaisesti sekä 
samalla kumota kaupunginhallituksen antaman sisäisen valvonnan 
yleisohjeen (Khs 15.10.2007, 1305 §) ja riskienhallinnan yleisohjeen 
(Khs 15.4.2002, 548 §).

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohje (ehdotus)

2 Sisäisen valvonnan yleisohje 15.10.2007 (nykyinen)
3 Riskienhallinnan yleisohje 15.4.2002 (nykyinen)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tytäryhteisöt Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Riskienhallinta ja sisäinen 
valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen liitteen 1 mukaisesti 
sekä samalla kumota kaupunginhallituksen antaman sisäisen 
valvonnan yleisohjeen (Khs 15.10.2007, 1305 §) ja riskienhallinnan 
yleisohjeen (Khs 15.4.2002, 548 §).

Esittelijä

Helsingin kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on 
oltava riittävä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Riskienhallinta ja 
sisäinen valvonta kattavat kaupunkikonsernin oman toiminnan sekä 
toiminnan, josta kaupunkikonserni vastaa lainsäädännön, omistuksen, 
ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten 
nojalla.
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Kaupungin tilintarkastusyhteisön laatimassa 5.11.2009 päivätyssä 
riskienhallinnan järjestämisen arviointiraportissa todetaan, että 
riskienhallinta on järjestetty olennaisilta osin asianmukaisesti ja 
riskienhallinnan toteutus-, raportointi- ja valvontamenetelmät ovat 
pääosin toimivia. Arviointiraportissa suositellaan kuitenkin seuraavia 
toimenpiteitä riskienhallinnan kehittämiseksi:

- riskienhallinnan organisaation, roolien ja vastuiden selkeyttäminen

- riskienhallinnan ohjeiden päivittäminen ja yhdistäminen sekä 
ulottaminen koskemaan myös tytäryhteisöjä

- riskienhallinnan toteuttamisen, raportoinnin ja valvonnan 
tarkoituksenmukainen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen.

Nyt laadittu ohje perustuu aiempiin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeisiin. Ohje on valmisteltu yhteistyössä 
riskienhallinnan koordinaatioryhmässä edustettuina olevien virastojen 
ja liikelaitosten kanssa. Ohjeen valmistelussa on huomioitu myös 
tilintarkastusyhteisön antamat suositukset ja tarkastusviraston antamat 
kommentit. 

Uudistettavassa ohjeessa on täsmennetty muun muassa seuraavia 
asiakokonaisuuksia:

Luvussa 1 (Riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana hyvää johtamis- 
ja hallintotapaa) on tuotu esille se, että ohje koskee koko 
kaupunkikonsernia (virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt). Luvussa on 
kuvattu myös riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja 
hallintotavan kokonaisuutta, periaatteita ja tavoitteita.

Lukuun 2.2 (Luottamushenkilöiden valvontavastuu) sisältyy myös 
tytäryhteisöjen ohjausta ja seurantaa käsittelevä kappale. Luvussa 2.3 
(Tytäryhteisön hallituksen valvontavastuu) on selvitetty tytäryhteisöjen 
hallitusten valvontavastuita. Aiemmissa riskienhallinnan ja sisäisen 
valvonnan ohjeissa ei kyseisiä asioita ollut mukana. Edellä mainituissa 
luvuissa (2.2 ja 2.3) on selvitetty myös tilinpäätöksen yhteydessä 
annettavien riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selontekojen 
käsittelyä ja laatimista.  

Luvussa 2.4 (Johdon valvontavastuu) on täsmennetty viraston, 
liikelaitoksen ja tytäryhteisön johdon roolia ja sekä riskienhallinnan ja 
sisäisen valvonnan raportointia. Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt 
raportoivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, 
valvonnassa havaituista puutteista ja kehittämistapeista sekä 
merkittävimmistä riskeistä talous- ja suunnittelukeskuksen antamien 
ohjeiden mukaisesti. 
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Luvussa 2.6 (Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa tukevat tehtävät) on 
kuvattu muun muassa jokaisen työntekijän, controller-toiminnon, 
riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan asiantuntijoiden sekä 
työsuojeluorganisaation rooleja. Lisäksi kappaleessa on täsmennetty 
ohjaukseen liittyviä tehtäviä. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
varainhallinta tukee virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä 
riskienhallinnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Sisäinen tarkastus 
edistää riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa ja avustaa 
kaupunginjohtoa tuottamalla tietoa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan 
sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan tilasta kaupungin virastoissa ja 
liikelaitoksissa.

Luvussa 2.7 (Kaupunkikonsernin merkittävien riskien arviointivastuu) 
on selvitetty merkittävien riskien arviointia. Talous- ja suunnittelukeskus 
avustaa kaupunkikonsernin johtoa kokoamalla ja arvioimalla 
kaupunkikonsernin merkittäviä riskejä yhdessä riskienhallinnan 
koordinaatioryhmän kanssa. Arvio kaupunkikonsernin merkittävimmistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä annetaan tilinpäätöksen sekä 
talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Luku 3 (Johtamis- ja ohjausjärjestelmä) vastaa asiasisällöltään pääosin 
Sisäinen valvonta -yleisohjeen (Khs 15.10.2007, 1305 §) lukua 3 
(Hallinnon järjestäminen ja johtamistapa).  

Luvussa 4.1 (Riskienhallinnan näkökulmat ja ulottuvuudet) on 
täsmennetty eri riskilajeja. Strategiset riskit liittyvät organisaation pitkän 
aikavälin tavoitteisiin, kriittisiin menestystekijöihin sekä niihin 
kohdistuviin sisäisiin tai ulkoisiin epävarmuustekijöihin. Taloudelliset 
riskit ovat monenlaisia talouden tasapainoon, investointeihin ja 
rahaprosesseihin, kuten maksuvalmiuteen, rahoitukseen ja sijoituksiin 
liittyviä riskejä. Operatiiviset riskit ovat organisaation päivittäistä 
toimintaa, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia riskejä. Ryhmään kuuluu 
myös henkilöstön tai ympäristön turvallisuutta sekä omaisuutta 
uhkaavat vahinkoriskit. Kaupunkikonsernin merkittävillä riskeillä 
tarkoitetaan sellaisia strategisia, taloudellisia tai operatiivisia riskejä, 
jotka uhkaavat kaupunkikonsernin tavoitteita tai ovat muuten hyvin 
laajoja vaikutuksiltaan.

Luvut 4.2 (Riskienhallinnan järjestäminen ja toteuttaminen) ja 4.3 
(Riskienarviointi) käsittelevät riskienhallinnan järjestämistä ja 
toteuttamista. Arviointia toteutetaan määriteltyjen riskienhallinnan 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti ja siinä on huomioitava 
strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskinäkökulmat. 
Riskienarvioinnissa voi tukeutua kaupunkikonsernin yhteisiin 
riskienhallinnan menetelmiin, joita kootaan Helmi- ja Tyyne-intranetiin.
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Luku 5 (Sisäinen valvonta) vastaa asiasisällöltään pääosin Sisäinen 
valvonta -yleisohjeen (Khs 15.10.2007, 1305 §) lukuja 1.4 (Sisäisen 
valvonnan tavoitteet) ja 5 (Valvontatoimenpiteet). 

Luvussa 6.2 (Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportointi) on 
selvitetty raportointiin liittyviä tehtäviä. Virastot, liikelaitokset ja 
tytäryhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan 
kehittämisestä osana talouden ja toiminnan raportointia. Riskien 
raportoinnissa on noudatettava ohjeen luvussa 4.1 esitettyjä 
riskienhallinnan näkökulmia ja ulottuvuuksia. Talous- ja 
suunnittelukeskus kokoaa virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöiden 
raportoimista riskitiedoista yhteenvetoja, joiden avulla 
kaupunkikonsernin johto saa tietoa eri virastojen, liikelaitosten ja 
tytäryhteisöjen merkittävimmistä riskeistä ja riskienhallinnan tasosta.

Luvussa 7 (Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointi ja 
kehittäminen) on selvitetty yksiköiden (virastojen, liikelaitosten ja 
tytäryhteisöjen), sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan 
koordinaatioryhmän tehtäviä ja rooleja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohje (ehdotus)

2 Sisäisen valvonnan yleisohje 15.10.2007 (nykyinen)
3 Riskienhallinnan yleisohje 15.4.2002 (nykyinen)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tytäryhteisöt Liite 1

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset
Tilintarkastusyhteisö
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§ 1023
Helsingin Energian liittyminen Sähköinen liikenne -toimialaryhmän 
jäseneksi

HEL 2011-007021 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Energian liittymään 
Sähköinen liikenne -toimialaryhmän jäseneksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Energian johtokunnan kirje (25.10.2011).pdf

Otteet

Ote
Helsingin Energia

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Energian liittymään 
Sähköinen liikenne -toimialaryhmän jäseneksi.

Esittelijä

Helsingin Energian johtokunta on esittänyt (25.10.2011) Helsingin 
Energian liittymistä Sähköinen liikenne -toimialaverkostoon. 

Helsingin kaupunki ja Helsingin Energia ovat mukana 
Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne - hankkeessa, jonka 
tavoitteena on synnyttää pääkaupunkiseudulle kansainvälisesti 
ainutlaatuinen sähköisen liikenteen testiympäristö.

Helsingin Energian tavoitteena hankkeessa on luoda kansallinen 
latausinfrastruktuurin runkoverkko ja siihen liittyvät toimintamallit (ml. 
palvelumallit), joita voidaan hyödyntää ensimmäisessä vaiheessa pää-
kaupunkiseudun latausverkoston rakentamisessa. Tämän lisäksi 
Helsingin Energia haluaa tarjota asiakkailleen latauspalveluita ja 
tarvitsee siihen kehitettävän latauspalvelukonseptin. Helsingin 
Energian painopisteitä sähköisen liikenteen kehittämisessä ovat:
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-  kehittää tuote- ja palvelukokonaisuuksia, jotka mahdollistavat 
tulevaisuudessa kaupallisesti järkevien latausverkoston 
kokonaisratkaisujen tehokkaan toimittamisen asiakkaalle

- luoda liiketoimintamalleja ja konsepteja, joiden avulla palveluntarjoajat 
voivat liittää omaan liiketoimintaansa lataus-  ja pysäköintipalveluita ja 
tuoda aidosti lisäarvoa kuluttajan asiointiin

-  selvittää mahdollisuuksia mobiilisähköliittymä-mallin luomiselle 
autojen latauspalvelupalveluihin sekä 

- sähköisen liikenteen hyödyntäminen tulevaisuuden älykkäissä 
sähköverkoissa ja hajautetussa tuotannossa.

Pääkaupunkiseudun Sähköisen liikenteen – konsortio on valmistellut 
yhdistyksen perustamista toimialan veturiksi. Joustavammaksi 
ratkaisuksi osoittautui kuitenkin kansallisen sähköisen 
ajoneuvoliikenteen toimialaverkoston perustaminen 
Teknologiateollisuus ry:hyn. Toimialaverkosto voi joustavammin, 
edullisemmin ja kevyellä organisaatiolla yhdistää toimialan kaikkien 
toimijoiden yhteistoimintatarpeet perustamatta yhdistystä. Toiminta on 
teknisesti osa Teknologiateollisuus ry:n organisaatiota, joka antaa sille 
vahvan vaikuttavuuden, juridisen ryhdin ja toimintainfran. 

Sähköisen liikenteen toimiala -ryhmän tavoitteena on edistää Suomen 
sähköisen ajoneuvoliikenteen yritysten ja yhteisöjen yhteistoimintaa ja 
liiketoiminnan edellytyksiä sekä edesauttaa sähköisen liikenteen 
osaamisen ja kehittämisen keskuksen syntymistä Suomeen ja samalla 
profiloitua toimialarajat ylittävänä näkijänä ja parhaan faktatiedon 
tuottajana päättäjille ja suurelle yleisölle.

Ryhmän jäseneksi hyväksytään Suomessa toimialalla toimivia tai sitä 
tukevia yrityksiä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia ja oppilaitoksia. Jäsenen 
ei tarvitse olla Teknologiateollisuuden jäsen. Tällaiselta jäseneltä 
peritään kulukorvausmaksu, jonka suuruuden vahvistaa vuosittain 
Teknologiateollisuuden hallitus (ehdotuksen mukaan 500 euroa 
vuodelle 2012).

Helsingin Energian johtokunnan mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi 
on välttämätöntä olla mukana tässä kansallisessa toimialaverkostossa. 

Esittelijä pitää Helsingin Energian johtokunnan esittämin perustein 
Helsingin Energian liittymistä Sähköinen liikenne -toimialaryhmän 
jäseneksi tarkoituksenmukaisena. Vuodelle 2012 toimialaryhmän 
jäsenmaksu on maksimissaan 5000 euroa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Energian johtokunnan kirje (25.10.2011).pdf

Otteet

Ote
Helsingin Energia
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§ 1024
Vaalilautakuntien asettaminen ja vaalilautakuntien jäsenten 
nimeäminen vuoden 2012 presidentinvaalia varten

HEL 2011-007238 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2012 presidentinvaalia varten 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet 
vaalilautakuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä vaalilautakuntiin ehdotetuista presidentinvaalissa 2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keskusvaalilautakunta Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee valita vuoden 2012 presidentinvaalia 
varten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja 
varajäsenet vaalilautakuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012. Jos kukaan 
ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolia annetuista 
äänistä, järjestetään toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä. Toinen vaali toimitetaan tarvittaessa sunnuntaina 
5.2.2012. 

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, 
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä vähintään kolme varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
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Vaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 7.4.2010 vahvistamaa 
äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on äänestysalueita 159. 
Kaupunginhallitus on 10.10.2011 päättänyt kunkin äänestysalueen 
äänestyspaikoista. Vaalilautakuntiin tarvitaan jäseniä ja varajäseniä 
yhteensä 1 272.

Vaalikelpoinen lautakuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja 
jolla on äänioikeus vaaleissa.

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee eduskuntavaaleissa 
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan 
kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhdistelmä vaalilautakuntiin ehdotetuista presidentinvaalissa 2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Keskusvaalilautakunta Esitysteksti

Liite 1
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§ 1025
Jäsenten ja varajäsenten vaihdokset Helsingin kaupungin ja 
Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

HEL 2011-007092 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää varatuomari Paula Kokkoselle, 
hallintojohtaja Kari Suokolle, diplomi-insinööri Mikael Nordqvistille sekä 
diplomi-insinööri Matti-Pekka Rasilaiselle eron Helsingin kaupungin ja 
Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnasta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimittää neuvottelukunnan jäseniksi 
apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn ja hallintojohtaja Esa 
Hämäläisen sekä varajäseniksi virastopäällikkö Jaakko Staufferin ja 
kaupungininsinööri Raimo K. Saarisen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Markus Härkäpää, kehittämispäällikkö, puhelin 09 310 36144: 310 36144

markus.harkapaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Hynk jäsenluettelo 2020

Otteet

Ote
Otteen saajat

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää varatuomari Paula Kokkoselle, 
hallintojohtaja Kari Suokolle, diplomi-insinööri Mikael Nordqvistille sekä 
diplomi-insinööri Matti-Pekka Rasilaiselle eron Helsingin kaupungin ja 
Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnasta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimittää neuvottelukunnan 
jäseniksi apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn ja hallintojohtaja Esa 
Hämäläisen sekä varajäseniksi virastopäällikkö Jaakko Staufferin ja 
kaupungininsinööri Raimo K. Saarisen.

Esittelijä

Kj toteaa Khn asettaneen 11.5.1987 Helsingin kaupungin ja Helsingin 
yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja 
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koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä 
myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen 
Helsingissä. Neuvottelukuntaan kuuluu seitsemän Khn valitsemaa 
jäsentä ja seitsemän yliopiston nimeämää jäsentä henkilökohtaisine 
varajäsenineen. Neuvottelukunnan nykyinen kokoonpano on esitetty 
liitteessä.

Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen pyytää (24.5.2011) eroa 
neuvottelukunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen olisi neuvottelukunnan 
jäseneksi nimitettävä apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty. 
Neuvottelukunnan varajäsenet virastopäällikkö Mikael Nordqvist ja 
kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilainen ovat siirtyneet eläkkeelle. 
Heidän tilalleen tulisi nimittää apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi virastopäällikkö Jaakko Stauffer 
kiinteistövirastosta ja virastopäällikkö Tuomas Rajajärven 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupungininsinööri Raimo K. 
Saarinen rakennusvirastosta.

Helsingin yliopisto ilmoittaa (26.10.2011) nimenneensä 
neuvottelukunnan jäseneksi eläkkeelle siirtyneen hallintojohtaja Kari 
Suokon tilalle hallintojohtaja Esa Hämäläisen.

Edellä mainittujen muutosten jälkeen neuvottelukunnan kokoonpano 
olisi:

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
  
Helsingin kaupungin edustajat  
  
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Johtaja Asta Manninen
Apulaiskaupunginjohtaja Tuula 
Haatainen

Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu 
Penttilä

Virastopäällikkö Jaakko Stauffer 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka 
Sauri

Rehtori Gunborg Gayer

Virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi Kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Toimitusjohtaja Matti Toivola
  
Helsingin yliopiston edustajat  
  
Kansleri Ilkka Niiniluoto Professori Jukka Meurman
Rehtori Thomas Wilhelmsson Professori Matti Kortteinen
Vararehtori Ulla-Maija Forsberg Johtaja Kauko Hämäläinen
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Vararehtori Johanna Björkroth Professori Kielo Haahtela
Vararehtori Jukka Kola Professori Marja-Liisa Riekkola
Vararehtori Kimmo Kontula Kvestori Ilkka Hyvärinen
Hallintojohtaja Esa Hämäläinen Toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Markus Härkäpää, kehittämispäällikkö, puhelin 09 310 36144: 310 36144

markus.harkapaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Hynk jäsenluettelo 2020

Otteet

Ote
Otteen saajat

Tiedoksi

Tiedoksisaaja
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§ 1026
Lausunto esityksestä ensihoidon palvelutasopäätökseksi Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

HEL 2011-005230 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että esitys ensihoidon 
palvelutasopäätökseksi perustuu huolelliseen, säädösten mukaiseen ja 
hyvään valmisteluun.

Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin ensihoidon kansainvälisessä 
vertailussa todetun korkean tason säilyttäminen on erityisen tärkeää 
myös vastaisuudessa. Tämä todetaankin suunnitelman kohdassa 5.2: 
"Alueilla, joilla toteutuneet osuudet ovat suurempia kuin minimitaso, ei 
lasketa palvelutasoa". Palvelutasopäätösesityksen liitteestä käy ilmi, 
ettei ensihoitoyksikköjen määriin ja sijaintipaikkoihin suunnitella 
muutoksia vuodelle 2012.

Viime vuosina ensihoidon tehtävien määrä Helsingissä on kasvanut 
merkittävästi eikä tämä kasvu ole selitettävissä yksinomaan 
ikärakenteen ja väestömäärän muutoksilla. Vuodesta 2009 vuoteen 
2010 tehtävien määrä on kasvanut Helsingissä 1500:lla (3%), mikä 
vastaa koko HUS-alueen keskiarvoa. Tämän vuoksi kaupunginhallitus 
pitää välttämättömänä, että ensihoidon vastuuhenkilöt ja Helsingin 
hätäkeskus jatkavat kiinteää yhteistyötä niin, että hätäkeskus käyttää 
ensihoidon resursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja 
tehokkaalla tavalla. Myös lainsäädäntö edellyttää palvelun 
toteuttamista tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuten esityksessä 
todetaan, hätäkeskuslaitoksen toiminnalla on merkittävä rooli 
ensihoitotehtävien määrän rajoittamisessa vain todelliseen 
lääketieteelliseen tarpeeseen perustuvaksi.

Ensihoidon palvelutasopäätösesityksen yksityiskohtainen tarkastelu

Kohta 1 Johdanto

Johdannossa on mainittu, että palveluntuottajilla tulee olla 
asianmukaiset menetelmät laadunhallintaan 1.1.2014 mennessä. 
Missään ei kuitenkaan mainita mitä nämä menetelmät ovat.

Palvelutasopäätökseen tulisi sisällyttää, mitkä 
laadunhallintamenetelmät, kuten esimerkiksi EFQM ja ISO standardi, 
ovat hyväksyttäviä.
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Helsingin pelastuslaitoksella on ollut käytössä laatujärjestelmä 
vuodesta 1995 asti. Laatujärjestelmän perustana on ensihoitopalveluun 
sovellettu EFQM – menettely. EFQM on yleinen arviointimenetelmä 
julkisen sektorin palvelutuotannossa.

Kohta 3 Palvelutason perusteiden seuranta, päivittäminen ja muutokset

Palveluntuottajien pitää raportoida omalta osaltaan 
palvelutasopäätöksen toteutumista puolivuosittain. Raportoinnin tulisi 
tapahtua kuukausittain ja raportoinnin tulisi antaa mahdollisimman 
ajantasaista tietoa sekä palvelun tilaajalle ja tuottajalle.

Ensihoito elää parhaillaan suurten muutosten aikaa ja puolivuosittain 
tapahtuva raportointi ei mahdollista toiminnan ajantasaista 
seuraamista. Esimerkkinä voidaan mainita hätäkeskuksen ohjeistuksen 
toteutumisen seuraamista ensihoidon tunnuslukujen perusteella. Sitä 
on tehtävä vähintään kuukausittain, jolloin mahdollisiin korjaaviin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti.

Raportointi pitäisi saada automatisoitua mahdollisimman pitkälle ja 
vastuu raportointiohjelmista tulisi siirtää sairaanhoitopiirin vastuulle.

Pelkkä tehtävämääriin perustuva palvelutason ja riskien määritys ei ole 
riittävä. Kaupunginhallitus esittää, että jatkossa palvelutason määritys 
perustuu toteutuneiden tehtävämäärien lisäksi väestön määrään, 
ikärakenteeseen ja sairastuvuuden kehitykseen. Lisäksi palvelutason 
määrityksessä tulee ottaa huomioon alueen yksiköiden 
tehtäväsidonnaisuusaika (% kokonaisvalmiusajasta). Korkea 
tehtäväsidonnaisuusaika kertoo yksiköiden kapasiteettivajeesta 
alueella ja johtaa yleensä potilaan tavoittamisaikojen pidentymiseen.

Pelastuslaitoksen tehtävämäärät vuositasolla ovat kasvaneet vuodesta 
2005 noin 9000 tehtävällä ilman lisäresursseja. Suurin osa 
tehtävämäärän kasvusta on johtunut hätäkeskuksessa tapahtuneista 
muutoksista. On erittäin suositeltavaa, että sairaanhoitopiiri valvoo ja 
ohjaa omalta osaltaan hätäkeskuksen toimintaa.

Kohta 5.1 Riskianalyysiin perustuva tarvemäärittely

Taulukossa 1 on näytetty riskiluokkaruutujen lukumäärien jakautuminen 
ensihoidon järjestämisalueilla. Taulukosta käy hyvin selville, että 58 % 
koko HUS alueen 1 riskiruuduista ja 23 % 2 riskiruuduista sijaitsee 
Helsingissä. Samoin 42 % koko HUS alueen A-C tehtävistä on 
Helsingissä. Nämä tosiseikat on välttämätöntä ottaa huomioon 
palveluntuotantoa suunniteltaessa Helsingin alueella.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 155 (235)
Kaupunginhallitus

Kj/7
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

Nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön riskiluokitus on hyvä työkalu 
valtakunnallisesti, mutta se ei riittävästi huomioi pääkaupunkiseudun 
erityispiirteitä (mm. alueet, joissa tehtävämäärät ovat erittäin suuria).

1 riskiruutuja pitäisi vielä tarkastella tarkemmin. Helsingistä löytyy 1 
riskiruutuja, joihin on noin 350 tehtävää vuodessa, mutta löytyy myös 1 
riskiruutuja minne on yli 1000 tehtävää vuodessa. Tällä tiedolla on 
oleellinen merkitys suunniteltaessa ja päätettäessä alueen 
ensihoitopalvelusta ja sen resursseista. Riskitarkastelussa tulee 
huomioida paikalliset piirteet ja palvelutason mitoituksessa varautua 
nykyistä riskiruutujakoa yksityiskohtaisempaan jakoon.

Kaupunginhallitus toteaa, että pelastuslaitos esittää myös, että 
taulukon 1 mukaisesti esitetään tehtävämäärien kohdistuminen eri 
riskiluokkaruutuihin ja kuvan 1 mukaisesti esitetään riskiruuduittain 
sinne kohdistuneiden tehtävien määrät. Lisäksi kuvan 1 väritystä 
esitetään muutettavaksi siten, että toinen punertava väri muutetaan 
selkeämmin erottuvaksi toisesta.

Kohta 6 Ensihoitopalveluun osallistuvien henkilöiden 
pätevyysvaatimukset viimeistään 1.1.2014

Asetus ensihoitopalveluista on tullut voimaan 1.5.2011. Tekstissä on 
virheellisesti 6.4.2011.

Kohta 8 Ensihoidon johtaminen, ohjaus ja resursointi

Taulukon perusteella Helsingin alueella tarvittaisiin kolme ensihoidon 
vastuulääkäriä. Taulukossa esitetty vastuulääkäreiden väestöpohjaan 
perustuvaa määrä pitäisi perustella tarkemmin, mikäli esitys johtaa 
vakanssien lisäämiseen.

Kohta 12 Ensihoitopalveluun kuulumattomat tehtävät

Kaupunginhallitus toteaa, että esimerkiksi kaatuneiden  
liikuntakyvyttömien vanhusten  tilan arviointi ja auttaminen kuuluvat 
luontevasti ensihoitoon kiireellisyysluokalla D, jos ei ole viitteitä vielä 
kiireellisemmästä hoidon tarpeesta, mikäli nämä henkilöt eivät ole 
muun auttamisjärjestelmän piirissä.

Kohta 13 Kustannusvaikutukset

Kohdassa todetaan, ettei ensimmäinen palvelutasopäätös aiheuta 
merkittäviä muutoksia kuntalaskutukseen. Toisaalta esityksen liitteen H 
"Henkilöstöresurssit" taulukon mukaan HYKS-alueen lääkärimäärä 
nousee kahdella jo vuonna 2012. Tämä lisäys tulisi perustella 
tarkemmin kuin esityksessä nyt tehdään.
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Kohta liite C Ensihoitotehtävien lukumäärän muutos 
järjestämisalueittain vuosina 2009-2010

Tehtävämäärän kasvu on HUS-alueella keskimäärin 3 % vuodessa.

Liitteessä C on esitetty järjestämisaluekohtaiset tiedot. Siinä on esitetty 
Helsingin osalta kasvua 3 %. Tarkasteltaessa A-C kiireellisyystasolla 
muutokseksi saadaan kuitenkin 10 %. Kaupunginhallitus ehdottaa, että 
muutosta seurataan järjestämisalueittain myös erikseen kiireellisten 
ensihoitotehtävien A-C osalta.

Kohta liite F Järjestämisalueiden erityiskohteet

Kaupunginhallitus esittää Helsingin erityiskohteiksi lisättäväksi:

 Hoitolaitokset 
 Helsingin vankila 
 Useita urheilu- ja kulttuuritiloja 
 Porvoon väylä 
 Linnanmäki 
 Suomenlinna ja Pihlajasaari 
 Tokoinranta 
 Eteläisen- ja pohjoisenrautatienkadun kuilu

Kohta liite G Yksiköt, valmiusajat ja muutokset 2011-2012

Helsingin osalta yksikön 1EHE1322 valmius on virheellinen. Oikea 
valmiusaika 2011 on seuraava:

 ma - to (09-21) 
 pe (09-00) 
 la (00-03) 
 la (09-00) 
 su (00-03) 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että lausunnossa on otettu huomioon 
pelastuslautakunnan ja terveyslautakunnan asiassa antamat lausunnot.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 HUS:n lausuntopyyntö 
2 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
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palvelutasopäätös vuosille 2012- 2013, esitysluonnos 21.9.2011
3 Järjestämisalueiden riskiluokkakartat 9/2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirille seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että esitys ensihoidon 
palvelutasopäätökseksi perustuu huolelliseen, säädösten mukaiseen ja 
hyvään valmisteluun.

Kaupunginhallitus katsoo, että Helsingin ensihoidon kansainvälisessä 
vertailussa todetun korkean tason säilyttäminen on erityisen tärkeää 
myös vastaisuudessa. Tämä todetaankin suunnitelman kohdassa 5.2: 
"Alueilla, joilla toteutuneet osuudet ovat suurempia kuin minimitaso, ei 
lasketa palvelutasoa". Palvelutasopäätösesityksen liitteestä käy ilmi, 
ettei ensihoitoyksikköjen määriin ja sijaintipaikkoihin suunnitella 
muutoksia vuodelle 2012.

Viime vuosina ensihoidon tehtävien määrä Helsingissä on kasvanut 
merkittävästi eikä tämä kasvu ole selitettävissä yksinomaan 
ikärakenteen ja väestömäärän muutoksilla. Vuodesta 2009 vuoteen 
2010 tehtävien määrä on kasvanut Helsingissä 1500:lla (3%), mikä 
vastaa koko HUS-alueen keskiarvoa. Tämän vuoksi kaupunginhallitus 
pitää välttämättömänä, että ensihoidon vastuuhenkilöt ja Helsingin 
hätäkeskus jatkavat kiinteää yhteistyötä niin, että hätäkeskus käyttää 
ensihoidon resursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja 
tehokkaalla tavalla. Myös lainsäädäntö edellyttää palvelun 
toteuttamista tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuten esityksessä 
todetaan, hätäkeskuslaitoksen toiminnalla on merkittävä rooli 
ensihoitotehtävien määrän rajoittamisessa vain todelliseen 
lääketieteelliseen tarpeeseen perustuvaksi.

Ensihoidon palvelutasopäätösesityksen yksityiskohtainen tarkastelu

Kohta 1 Johdanto

Johdannossa on mainittu, että palveluntuottajilla tulee olla 
asianmukaiset menetelmät laadunhallintaan 1.1.2014 mennessä. 
Missään ei kuitenkaan mainita mitä nämä menetelmät ovat.
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Palvelutasopäätökseen tulisi sisällyttää, mitkä 
laadunhallintamenetelmät, kuten esimerkiksi EFQM ja ISO standardi, 
ovat hyväksyttäviä.

Helsingin pelastuslaitoksella on ollut käytössä laatujärjestelmä 
vuodesta 1995 asti. Laatujärjestelmän perustana on ensihoitopalveluun 
sovellettu EFQM – menettely. EFQM on yleinen arviointimenetelmä 
julkisen sektorin palvelutuotannossa.

Kohta 3 Palvelutason perusteiden seuranta, päivittäminen ja muutokset

Palveluntuottajien pitää raportoida omalta osaltaan 
palvelutasopäätöksen toteutumista puolivuosittain. Raportoinnin tulisi 
tapahtua kuukausittain ja raportoinnin tulisi antaa mahdollisimman 
ajantasaista tietoa sekä palvelun tilaajalle ja tuottajalle.

Ensihoito elää parhaillaan suurten muutosten aikaa ja puolivuosittain 
tapahtuva raportointi ei mahdollista toiminnan ajantasaista 
seuraamista. Esimerkkinä voidaan mainita hätäkeskuksen ohjeistuksen 
toteutumisen seuraamista ensihoidon tunnuslukujen perusteella. Sitä 
on tehtävä vähintään kuukausittain, jolloin mahdollisiin korjaaviin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti.

Raportointi pitäisi saada automatisoitua mahdollisimman pitkälle ja 
vastuu raportointiohjelmista tulisi siirtää sairaanhoitopiirin vastuulle.

Pelkkä tehtävämääriin perustuva palvelutason ja riskien määritys ei ole 
riittävä. Kaupunginhallitus esittää, että jatkossa palvelutason määritys 
perustuu toteutuneiden tehtävämäärien lisäksi väestön määrään, 
ikärakenteeseen ja sairastuvuuden kehitykseen. Lisäksi palvelutason 
määrityksessä tulee ottaa huomioon alueen yksiköiden 
tehtäväsidonnaisuusaika (% kokonaisvalmiusajasta). Korkea 
tehtäväsidonnaisuusaika kertoo yksiköiden kapasiteettivajeesta 
alueella ja johtaa yleensä potilaan tavoittamisaikojen pidentymiseen.

Pelastuslaitoksen tehtävämäärät vuositasolla ovat kasvaneet vuodesta 
2005 noin 9000 tehtävällä ilman lisäresursseja. Suurin osa 
tehtävämäärän kasvusta on johtunut hätäkeskuksessa tapahtuneista 
muutoksista. On erittäin suositeltavaa, että sairaanhoitopiiri valvoo ja 
ohjaa omalta osaltaan hätäkeskuksen toimintaa.

Kohta 5.1 Riskianalyysiin perustuva tarvemäärittely

Taulukossa 1 on näytetty riskiluokkaruutujen lukumäärien jakautuminen 
ensihoidon järjestämisalueilla. Taulukosta käy hyvin selville, että 58 % 
koko HUS alueen 1 riskiruuduista ja 23 % 2 riskiruuduista sijaitsee 
Helsingissä. Samoin 42 % koko HUS alueen A-C tehtävistä on 
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Helsingissä. Nämä tosiseikat on välttämätöntä ottaa huomioon 
palveluntuotantoa suunniteltaessa Helsingin alueella.

Nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön riskiluokitus on hyvä työkalu 
valtakunnallisesti, mutta se ei riittävästi huomioi pääkaupunkiseudun 
erityispiirteitä (mm. alueet, joissa tehtävämäärät ovat erittäin suuria).

1 riskiruutuja pitäisi vielä tarkastella tarkemmin. Helsingistä löytyy 1 
riskiruutuja, joihin on noin 350 tehtävää vuodessa, mutta löytyy myös 1 
riskiruutuja minne on yli 1000 tehtävää vuodessa. Tällä tiedolla on 
oleellinen merkitys suunniteltaessa ja päätettäessä alueen 
ensihoitopalvelusta ja sen resursseista. Riskitarkastelussa tulee 
huomioida paikalliset piirteet ja palvelutason mitoituksessa varautua 
nykyistä riskiruutujakoa yksityiskohtaisempaan jakoon.

Kaupunginhallitus toteaa, että pelastuslaitos esittää myös, että 
taulukon 1 mukaisesti esitetään tehtävämäärien kohdistuminen eri 
riskiluokkaruutuihin ja kuvan 1 mukaisesti esitetään riskiruuduittain 
sinne kohdistuneiden tehtävien määrät. Lisäksi kuvan 1 väritystä 
esitetään muutettavaksi siten, että toinen punertava väri muutetaan 
selkeämmin erottuvaksi toisesta.

Kohta 6 Ensihoitopalveluun osallistuvien henkilöiden 
pätevyysvaatimukset viimeistään 1.1.2014

Asetus ensihoitopalveluista on tullut voimaan 1.5.2011. Tekstissä on 
virheellisesti 6.4.2011.

Kohta 8 Ensihoidon johtaminen, ohjaus ja resursointi

Taulukon perusteella Helsingin alueella tarvittaisiin kolme ensihoidon 
vastuulääkäriä. Taulukossa esitetty vastuulääkäreiden väestöpohjaan 
perustuvaa määrä pitäisi perustella tarkemmin, mikäli esitys johtaa 
vakanssien lisäämiseen.

Kohta 12 Ensihoitopalveluun kuulumattomat tehtävät

Kaupunginhallitus toteaa, että esimerkiksi kaatuneiden  
liikuntakyvyttömien vanhusten  tilan arviointi ja auttaminen kuuluvat 
luontevasti ensihoitoon kiireellisyysluokalla D, jos ei ole viitteitä vielä 
kiireellisemmästä hoidon tarpeesta, mikäli nämä henkilöt eivät ole 
muun auttamisjärjestelmän piirissä.

Kohta 13 Kustannusvaikutukset

Kohdassa todetaan, ettei ensimmäinen palvelutasopäätös aiheuta 
merkittäviä muutoksia kuntalaskutukseen. Toisaalta esityksen liitteen H 
"Henkilöstöresurssit" taulukon mukaan HYKS-alueen lääkärimäärä 
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nousee kahdella jo vuonna 2012. Tämä lisäys tulisi perustella 
tarkemmin kuin esityksessä nyt tehdään.

Kohta liite C Ensihoitotehtävien lukumäärän muutos 
järjestämisalueittain vuosina 2009-2010

Tehtävämäärän kasvu on HUS-alueella keskimäärin 3 % vuodessa.

Liitteessä C on esitetty järjestämisaluekohtaiset tiedot. Siinä on esitetty 
Helsingin osalta kasvua 3 %. Tarkasteltaessa A-C kiireellisyystasolla 
muutokseksi saadaan kuitenkin 10 %. Kaupunginhallitus ehdottaa, että 
muutosta seurataan järjestämisalueittain myös erikseen kiireellisten 
ensihoitotehtävien A-C osalta.

Kohta liite F Järjestämisalueiden erityiskohteet

Kaupunginhallitus esittää Helsingin erityiskohteiksi lisättäväksi:

 Hoitolaitokset 
 Helsingin vankila 
 Useita urheilu- ja kulttuuritiloja 
 Porvoon väylä 
 Linnanmäki 
 Suomenlinna ja Pihlajasaari 
 Tokoinranta 
 Eteläisen- ja pohjoisenrautatienkadun kuilu

Kohta liite G Yksiköt, valmiusajat ja muutokset 2011-2012

Helsingin osalta yksikön 1EHE1322 valmius on virheellinen. Oikea 
valmiusaika 2011 on seuraava:

 ma - to (09-21) 
 pe (09-00) 
 la (00-03) 
 la (09-00) 
 su (00-03) 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että lausunnossa on otettu huomioon 
pelastuslautakunnan ja terveyslautakunnan asiassa antamat lausunnot.

Esittelijä

HUS on pyytänyt lausuntoa esityksestä ensihoidon 
palvelutasopäätökseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 
HUS:n jäsenkunnilta, HUS-alueen hätäkeskuksilta, HUS-alueen 
pelastuslaitoksilta sekä Uudenmaan sairaankuljettajat ry:ltä 24.10.2011 
mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 15.11.2011 
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saakka. Lausuntokierroksen jälkeen asia valmistellaan HUS:n 
hallituksen päätettäväksi.

HUS:n esityksestä on saatu terveyslautakunnan ja 
pelastuslautakunnan lausunnot.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) on tullut voimaan 1.5.2011 kuitenkin 
siten, että ensihoitopalvelu on järjestettävä saman lain 39 §:ssä 
säädetyn mukaisesti viimeistään 1.1.2013.

Terveydenhuoltolain 39 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. HUS hallitus päätti 24.1.2011 
kokouksessaan ensihoidon järjestelyistä, että HUS:n oma ensihoito 
järjestetään sairaanhoitoalueittain seitsemänä toiminnallisena 
kokonaisuutena siten, että HYKS sairaanhoitoalue jakaantuu kolmeen 
alueeseen (Helsingin alue; Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten 
kuntien alue; Vantaan ja Keravan kuntien alue).

HYKS sairaanhoitoalueen lautakunta päätti 19.4.2011 aiesopimuksen 
tekemisestä HYKS-alueen kolmen pelastuslaitoksen (Helsingin 
pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos) kanssa. Aiesopimus tehtiin viimeistään 1.1.2013 alkaen 
tapahtuvasta ensihoidon palvelutuotannosta. Lopullinen sopimus 
palveluntuotannosta tehdään viimeistään 30.6.2012 mennessä.

Terveydenhuoltolain 39 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
tulee tehdä ensihoidon palvelutasopäätös. Terveydenhuoltolain lisäksi 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen ensihoitopalvelusta 
sekä ohjeen ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi.

Palvelutasopäätös sisältää ensihoitopalvelun järjestämistavan, palvelun 
sisällön, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja 
koulutusvaatimuksen, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut 
alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. 
HUS-tasoinen ensihoidon palvelutasopäätös tehdään vuosittain. 
Siirtymäkauden takia ensimmäinen palvelutasopäätös tehdään 
kuitenkin vuosiksi 2012 ja 2013. Palvelutasopäätös tulee voimaan siinä 
vaiheessa kun ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy HUS:lle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 HUS:n lausuntopyyntö 
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2 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
palvelutasopäätös vuosille 2012- 2013, esitysluonnos 21.9.2011

3 Järjestämisalueiden riskiluokkakartat 9/2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

Tiedoksi

Pelastuslaitos
Terveyskeskus

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 01.11.2011 § 120

HEL 2011-005230 T 06 00 00

Päätös

Helsingin kaupunginhallituksen pyynnöstä pelastuslautakunta päätti 
antaa seuraavan lausunnon edelleen Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirille toimitettavaksi:

Yleistä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt Helsingin 
kaupungin pelastuslaitokselta lausuntoa esityksestä ensihoidon 
palvelutasopäätöksestä.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) on tullut voimaan 1.5.2011 kuitenkin 
siten, että ensihoitopalvelu on järjestettävä saman lain 39 §:ssä 
säädetyn mukaisesti viimeistään 1.1.2013. 

Terveydenhuoltolain 39 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. HUS hallitus päätti 24.1.2011 
kokouksessaan ensihoidon järjestelyistä, että HUS:n oma ensihoito 
järjestetään sairaanhoitoalueittain seitsemänä toiminnallisena 
kokonaisuutena siten, että HYKS sairaanhoitoalue jakaantuu kolmeen 
alueeseen (Helsingin alue; Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten 
kuntien alue; Vantaan ja Keravan kuntien alue). 

HYKS sairaanhoitoalueen lautakunta päätti 19.4.2011 aiesopimuksen 
tekemisestä HYKS-alueen kolmen pelastuslaitoksen (Helsingin 
pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos) kanssa. Aiesopimus tehtiin viimeistään 1.1.2013 alkaen 
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tapahtuvasta ensihoidon palvelutuotannosta. Lopullinen sopimus 
palveluntuotannosta tehdään viimeistään 30.6.2012 mennessä.

Terveydenhuoltolain 39 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
tulee tehdä ensihoidon palvelutasopäätös. Terveydenhuoltolain lisäksi 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen ensihoitopalvelusta 
sekä ohjeen ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi. 

Palvelutasopäätös sisältää ensihoitopalvelun järjestämistavan, palvelun 
sisällön, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja 
koulutusvaatimuksen, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut 
alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. 
HUS-tasoinen ensihoidon palvelutasopäätös tehdään vuosittain. 
Siirtymäkauden takia ensimmäinen palvelutasopäätös tehdään 
kuitenkin vuosiksi 2012 ja 2013. Palvelutasopäätös tulee voimaan siinä 
vaiheessa kun ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy HUS:lle.

Kommentit esityksestä ensihoidon palvelutasopäätökseen kohdittain

Kohta 1. Johdanto

Johdannossa on mainittu, että palveluntuottajilla tulee olla 
asianmukaiset menetelmät laadunhallintaan 1.1.2014 mennessä. 
Missään ei kuitenkaan mainita mitä nämä menetelmät ovat.

Pelastuslaitos esittää, että palvelutasopäätöksessä kerrotaan mitkä 
laadunhallintamenetelmät ovat hyväksyttäviä esim. EFQM ja ISO 
standardi. 

Helsingin pelastuslaitoksella on ollut käytössä laatujärjestelmä 
vuodesta 1995 asti.

Laatujärjestelmän perustana on ensihoitopalveluun sovellettu EFQM – 
menettely. 

EFQM on yleinen arviointimenetelmä julkisen sektorin 
palvelutuotannossa.

Kohta 3. Palvelutason perusteiden seuranta, päivittäminen ja muutokset

Palveluntuottajien pitää raportoida omalta osaltaan 
palvelutasopäätöksen toteutumista puolivuosittain. Pelastuslaitoksen 
mielestä raportointi tulisi tapahtua kuukausittain ja raportoinnin tulisi 
antaa mahdollisimman ajantasaista tietoa sekä palvelun tilaajalle ja 
tuottajalle. 

Ensihoito elää parhaillaan suurten muutosten aikaa ja puolivuosittain 
tapahtuva raportointi ei mahdollista toiminnan ajantasaista 
seuraamista. Esimerkkinä voidaan mainita hätäkeskuksen ohjeistuksen 
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toteutumisen seuraamista ensihoidon tunnuslukujen perusteella. Sitä 
on tehtävä vähintään kuukausittain, jolloin mahdollisiin korjaaviin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti. 

Raportointi pitäisi saada automatisoitua mahdollisimman pitkälle ja 
vastuu raportointiohjelmista tulisi siirtää sairaanhoitopiirin vastuulle. 

Pelastuslaitoksen mielestä pelkkä tehtävämääriin perustuva 
palvelutason ja riskien määritys ei ole riittävä. Ehdotamme, että 
jatkossa palvelutason määritys perustuu toteutuneiden tehtävämäärien 
lisäksi väestön määrään, ikärakenteeseen ja sairastuvuuden 
kehitykseen. Lisäksi palvelutason määrityksessä tulee ottaa huomioon 
alueen yksiköiden tehtäväsidonnaisuusaika (% kokonaisvalmiusajasta). 
Korkea tehtäväsidonnaisuusaika kertoo yksiköiden kapasiteettivajeesta 
alueella ja johtaa yleensä potilaan tavoittamisaikojen pidentymiseen. 

Pelastuslaitoksen tehtävämäärät vuositasolla ovat kasvaneet vuodesta 
2005 noin 9000 tehtävällä ilman lisäresursseja. Suurin osa 
tehtävämäärän kasvusta on johtunut hätäkeskuksessa tapahtuneista 
muutoksista. On erittäin suositeltavaa, että sairaanhoitopiiri valvoo ja 
ohjaa omalta osaltaan hätäkeskuksen toimintaa.

Kohta 5.1. Riskianalyysiin perustuva tarvemäärittely

Taulukossa 1. on näytetty riskiluokkaruutujen lukumäärien 
jakautuminen ensihoidon järjestämisalueilla. Taulukosta käy hyvin 
selville, että 58 % koko HUS alueen 1 riskiruuduista ja 23 % 2 
riskiruuduista sijaitsee Helsingissä. Samoin 42 % koko HUS alueen A-
C tehtävistä on Helsingissä. Pelastuslaitoksen mukaan nämä tosiasiat 
pitää ehdottomasti ottaa huomioon palveluntuotantoa suunniteltaessa 
Helsingin alueella. 

Nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön riskiluokitus on hyvä työkalu 
valtakunnallisesti, mutta se ei riittävästi huomioi pääkaupunkiseudun 
erityispiirteitä (mm. alueet joissa tehtävämäärät ovat erittäin suuria)

Pelastuslaitoksen mielestä 1 riskiruutuja pitäisi vielä tarkastella 
tarkemmin. Helsingistä löytyy 1 riskiruutuja joihin on noin 350 tehtävää 
vuodessa mutta löytyy myös 1 riskiruutuja minne on yli 1000 tehtävää 
vuodessa. Tällä tiedolla on oleellinen merkitys suunniteltaessa ja 
päätettäessä alueen ensihoitopalvelusta ja sen resursseista. 
Riskitarkastelussa tulee huomioida paikalliset piirteet ja palvelutason 
mitoituksessa varautua nykyistä riskiruutujakoa yksityiskohtaisempaan 
jakoon.

Pelastuslaitos esittää myös, että taulukon 1. mukaisesti esitetään 
tehtävämäärien kohdistuminen eri riskiluokkaruutuihin ja kuvan 1. 
mukaisesti esitetään riskiruuduittain sinne kohdistuneiden tehtävien 
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määrät. Lisäksi kuvan 1. väritystä esitetään muutettavaksi siten, että 
toinen punertava väri muutetaan selkeämmin erottuvaksi toisesta. 

Kohta 6. Ensihoitopalveluun osallistuvien henkilöiden pätevyysvaatimukset 
viimeistään 1.1.2014

Asetus ensihoitopalveluista on tullut voimaan 1.5.2011. Tekstissä on 
virheellisesti 6.4.2011.

Kohta liite C. Ensihoitotehtävien lukumäärän muutos järjestämisalueittain vuosina 
2009-2010

Tehtävämäärän kasvu on HUS-alueella keskimäärin 3 % vuodessa. 

Liitteessä C on esitetty järjestämisaluekohtaiset tiedot. Siinä on esitetty 
Helsingin osalta kasvua 3 %. Tarkasteltaessa A-C kiireellisyystasolla 
muutokseksi saadaan kuitenkin 10 %. Pelastuslaitos ehdottaa, että 
muutosta seurataan järjestämisalueittain myös erikseen kiireellisten 
ensihoitotehtävien A-C osalta. 

Kohta liite F. Järjestämisalueiden erityiskohteet

Pelastuslaitos esittää Helsingin erityiskohteiksi lisättäväksi:

 Hoitolaitokset
 Helsingin vankila
 Useita urheilu- ja kulttuuritiloja
 Porvoon väylä
 Linnanmäki
 Suomenlinna ja Pihlajasaari
 Tokoinranta
 Eteläisen- ja pohjoisenrautatienkadun kuilu

Kohta liite G. Yksiköt, valmiusajat ja muutokset 2011-2012

Helsingin osalta yksikön 1EHE1322 valmius on virheellinen. Oikea 
valmiusaika 2011 on seuraava:

 ma - to (09-21)
 pe (09-00)
 la (00-03)
 la (09-00)
 su (00-03)

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalain 91 §.

Tiedoksi kaupunginhallitukselle.
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Esittelijä
pelastuskomentaja
Kari Lehtokangas

Lisätiedot
Kari Porthan, lääkintäyksikön päällikkö, puhelin: 310 30170

kari.porthan(a)hel.fi

Terveyslautakunta 25.10.2011 § 269

HEL 2011-005230 T 06 00 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksestä 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
palvelutasopäätökseksi seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon:

"Esitys ensihoidon palvelutasopäätökseksi on laadittu huolellisesti, 
säädösten mukaisesti ja pääosin hyvin perustellen.

Erityisen tärkeää on Helsingin ensihoidon kansainvälisessä vertailussa 
todetun korkean tason säilyttäminen myös vastaisuudessa. Tämä 
todetaankin suunnitelman kohdassa 5.2: "Alueilla, joilla toteutuneet 
osuudet ovat suurempia kuin minimitaso, ei lasketa palvelutasoa". 
Palvelutasopäätösesityksen liitteestä käy ilmi, ettei ensihoitoyksikköjen 
määriin ja sijaintipaikkoihin suunnitella muutoksia vuodelle 2012. 

Viime vuosina  ensihoidon tehtävien määrä Helsingissä on kasvanut 
merkittävästi eikä tämä kasvu ole selitettävissä yksinomaan 
ikärakenteen ja väestömäärän muutoksilla. Vuodesta 2009 vuoteen 
2010 tehtävien määrä on kasvanut Helsingissä 1500:lla (3%), mikä 
vastaa koko HUS-alueen keskiarvoa. Tämän vuoksi terveyslautakunta 
pitää välttämättömänä, että ensihoidon vastuuhenkilöt ja Helsingin 
hätäkeskus jatkavat kiinteää yhteistyötä niin, että hätäkeskus käyttää 
ensihoidon resursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja 
tehokkaalla tavalla. Myös laki edellyttää palvelun toteuttamista 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuten esityksessäkin todetaan, 
hätäkeskuslaitoksen toiminnalla on merkittävä rooli ensihoitotehtävien 
määrän rajoittamisessa vain todelliseen lääketieteelliseen tarpeeseen 
perustuvaksi.

Kohdassa 8 "Ensihoidon johtaminen, ohjaus ja resursointi" olevan 
taulukon perusteella Helsingin alueella tarvittaisiin kolme ensihoidon 
vastuulääkäriä. Taulukossa esitetty vastuulääkäreiden väestöpohjaan 
perustuvaa määrä pitäisi terveyslautakunnan näkemyksen mukaan 
perustella tarkemmin, mikäli esitys johtaa vakanssien lisäämiseen. 
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Kohtaan 12 "Ensihoitopalveluun kuulumattomat tehtävät" 
terveyslautakunta toteaa, että esimerkiksi kaatuneiden  
liikuntakyvyttömien vanhusten  tilan arviointi ja auttaminen kuuluvat 
luontevasti ensihoitoon kiireellisyysluokalla D, jos ei ole viitteitä vielä 
kiireellisemmästä hoidon tarpeesta,  mikäli nämä henkilöt eivät ole 
muun auttamisjärjestelmän piirissä. 

Lopuksi terveyslautakunta huomauttaa, että kohdassa 13 
"Kustannusvaikutukset " todetaan, ettei ensimmäinen 
palvelutasopäätös aiheuta merkittäviä muutoksia kuntalaskutukseen. 
Toisaalta esityksen liitteen H "Henkilöstöresurssit" taulukon mukaan 
HYKS-alueen lääkärimäärä nousee kahdella jo vuonna 2012. Tämä 
lisäys tulisi perustella tarkemmin kuin esityksessä nyt tehdään.

Terveysvaikutusten arviointi

Palvelutasopäätöksen määrittelemällä ensihoidon palvelutasolla on 
merkittävä vaikutus kiireellisten vammojen ja sairauksien hoitoon 
Helsingissä. “

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 1027
Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Jätkäsaaren 
edustalla tehtäviin ruoppaus- ja täyttötöihin

HEL 2011-000433 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Satamalle vuoden 2011 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman 
esirakentaminen

 7 000 000 euroa Jätkäsaaressa sijaitsevien Saukonlaiturin ja 
Melkinlaiturin alueiden ruoppaus- ja täyttötöihin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HelSan esitys määrärahasta Saukonlaiturilla
2 Jätkäsaaren kaava-alueet.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin Satamalle vuoden 
2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt 
ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman 
esirakentaminen

 7 000 000 euroa Jätkäsaaressa sijaitsevien Saukonlaiturin ja 
Melkinlaiturin alueiden ruoppaus- ja täyttötöihin.

Esittelijä
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Kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymässä Jätkäsaaren osayleis-
kaavassa on merkitty meritäyttöjä. Merkittävimmät täytöt tulevilla 
asuntoalueilla sijaitsevat Saukonlaiturilla (liite 2, alue AK2) ja 
Melkinlaiturilla (liite 2, alue AK 6).  Alueiden laajuus on yhteensä noin 
kuusi hehtaaria. Matkustajasataman noin viiden hehtaarin täyttötöihin 
Helsingin Satama tekee myöhemmin erillisen määrärahaesityksen.

Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueilla joudutaan aluksi kuorimaan noin 
60 000 kuutiometriä pilaantunutta pohjasedimenttiä ja käsittelemään 
ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla. Puhdasta 
meriläjityskelpoista savea poistetaan 1,2 milj. kuutiometriä. 
Ruoppaustyön tekee kilpailun perusteella valittu urakoitsija. Helsingin 
Satama huolehtii myös näiden töiden rakennuttamisesta.

Ruoppaukset toteutetaan pääosin vuoden 2011 aikana ja täyttötyöt 
voidaan aloittaa ruoppausten aikana. Täyttöihin käytetään pääasiassa 
Länsimetron rakentamisesta syntyvää louhetta.

Helsingin Satama on tarkentanut esitystään siten, että 
kaupunginhallitus osoittaisi Helsingin Sataman käyttöön vuoden 2011 
talousarvion kohdan 8 01 Länsisataman esirakentamiseen varatuista 
määrärahoista 7,0 miljoonaa euroa käytettäväksi Saukonlaiturin ja 
Melkinlaiturin alueiden ruoppaus- ja täyttötöihin. Vuonna 2012 
arvioidaan tarvittavan vielä 1,0 milj. euroa ruoppaus- ja täyttötöiden 
loppuunsaattamiseen. 

Esittelijä toteaa, että vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu edellä 
mainittuihin ruoppaus- ja täyttötöihin ja että 7,0 milj. euron määräraha 
voidaan myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, 
Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät 
toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen. Myös töiden 
loppuunsaattamiseen tarvittava 1,0 milj. euroa on otettu huomioon 
vuoden 2012 talousarviota laadittaessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HelSan esitys määrärahasta Saukonlaiturilla
2 Jätkäsaaren kaava-alueet.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helsingin Satama
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 1028
Kaupunginvaltuuston 9.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.11.2011 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2 Ei toimenpidettä.
  
3 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

16.11.2011.
  
4-6 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

7-9 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10, 11 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12-14 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 9.11.2011 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala
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1, 2 Ei toimenpidettä.
  
3 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

16.11.2011.
  
4-6 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimiala

7-9 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10, 11 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12-14 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1029
Iltakouluasia: Suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen 
organisointiselvityksen tilanne

Pöydälle 7.11.2011

HEL 2011-006817 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden 
uudistamismahdollisuuksista sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun 
tasolla.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa jatkamaan selvitystyötä 
pääkaupunkiseudun työväenopistojen yhteistyön tiivistämisestä ja 
mahdollisesta yhdistämisestä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Rauhamäki Tatu: Lisäys päätösehdotukseen:
Samalla kaupunginhallitus kehottaa jatkamaan selvitystyötä 
pääkaupunkiseudun työväenopistojen yhteistyön tiivistämisestä ja 
mahdollisesta yhdistämisestä.

Kannattajat: Rissanen Laura

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Lisäys päätösehdotukseen:
Samalla kaupunginhallitus kehottaa jatkamaan selvitystyötä 
pääkaupunkiseudun työväenopistojen yhteistyön tiivistämisestä ja 
mahdollisesta yhdistämisestä.

Jaa-äänet: 7
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Tarja 
Kantola, Osku Pajamäki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Outi Ojala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori

Tyhjä-äänet: 1
Jan D Oker-Blom

Poissa-äänet: 0
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen organisointi raportti 13.4.2011.pdf
2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto.pdf
3 Työväenopistot ja opetusvirasto.pdf
4 Kaikki pääkaupunkiseudun kansalaisopistot.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden 
uudistamismahdollisuuksista sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun 
tasolla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn 
vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa talous- 
ja suunnittelukeskusta selvittämään suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuudet sekä 
Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla.  

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt suomen- ja ruotsinkielisten 
työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuuksia sekä 
Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla. 

Selvityksessä tarkasteltiin viittä eri vaihtoehtoa: suomenkielisen 
työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston yhdistäminen, 
työväenopistojen ja opetusviraston yhdistäminen, pääkaupunkiseudun 
koko kansalaisopistotoiminnan yhdistäminen, pääkaupunkiseudun 
ruotsinkielisen kansalaisopistotoiminnan yhdistäminen sekä Vantaa ja 
Helsingin ruotsinkielisen kansalaistoiminnan yhdistäminen.

Näiden vaihtoehtojen lisäksi selvitettiin yhteistyössä suomenkielisen 
työväenopiston ja sen johtokunnan kanssa suomenkielisen 
työväenopiston sisäisen organisoinnin kehittämistä.

Johtopäätöksenä on, että suomenkielistä työväenopistoa ja 
ruotsinkielistä työväenopistoa ei yhdistetä eikä niitä liitetä 
opetusvirastoon.  Pääkaupunkiseudulla kansalaisopistojen 
yhdistäminen toisi synergiaetuja, mutta nykyisessä tilanteessa ei 
pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhdistämisen tarkempaa 
selvittämistä esitetä. Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
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toimesta jatketaan suomenkielisen työväenopiston organisaation 
kehittämistä siten, että alueopistot lakkautetaan ja muodostetaan uudet 
osastot siten, että osastojen määrä vähenee ja hallintoa keskitetään 
yhteen osastoon.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiantuntijana on läsnä 
talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Työväenopistojen organisointi raportti 13.4.2011.pdf
2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto.pdf
3 Työväenopistot ja opetusvirasto.pdf
4 Kaikki pääkaupunkiseudun kansalaisopistot.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 1004

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006817 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.11.2011 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 11 ja 12 sekä 
sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 
esityslistan viimeisinä asioina.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi
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§ 1030
Iltakouluasia: Kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanne

Pöydälle 14.11.2011

HEL 2011-006819 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuritoimen organisoinnista 24.10.2011.pdf
2 Kulttuuritoimi suurimmissa kaupungeissa 6 10 2011.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kulttuuritoimen organisaatioselvityksen tilanteesta sekä kehottaa 
kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa, Helsingin taidemuseon johtokuntaa, 
kaupunginmuseon johtokuntaa ja kaupunginorkesterin johtokuntaa 
valmistelemaan ehdotuksen mukaiset johtosääntömuutokset 30.4.2012 
mennessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn 
vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa talous- 
ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että koko kaupungin 
kulttuuritoimen organisointia koskevat selvitykset sisällytetään 
valmisteilla olevaan kulttuuristrategiaan.

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt kulttuuritoimen organisointia 
yhteistyössä kulttuuritoimen virastojen kanssa.

Suomenkielisestä työväenopistosta ja ruotsinkielisestä 
työväenopistosta tehtiin omaa selvitystä ja niiden tuote kansalaisopisto-
opetus poikkeaa jonkin verran keskeisten kulttuurivirastojen tuotteista. 
Siksi selvitys rajattiin koskemaan kaupunginkirjastoa, kulttuurikeskusta, 
taidemuseota, kaupunginmuseota ja kaupunginorkesteria.

Kulttuuritoimen kokonaisuuden ohjauksen tehostamiseksi ja 
kattavamman näkemyksen saamiseksi selvityksessä ehdotetaan 
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kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, taidemuseon johtokunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan sekä kaupunginorkesterin johtokunnan 
yhdistämistä. Uuden laajan lautakunnan alaiset virastot säilyisivät 
kuitenkin erillisinä virastoina. Joitain tukipalveluja ehdotetaan 
keskitettäviksi.   

Yhdistetyn kulttuurilautakunnan ehdotetaan aloittavan toimintansa 
seuraavan valtuustokauden alusta vuonna 2013.

Kaupunginhallituksen kokouksessa asiantuntijana on läsnä 
talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuritoimen organisoinnista 24.10.2011.pdf
2 Kulttuuritoimi suurimmissa kaupungeissa 6 10 2011.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 1005

Pöydälle 07.11.2011

HEL 2011-006819 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 178 (235)
Kaupunginhallitus

Kj/12
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

§ 1031
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 8.11.2011
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtaja  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- kaupunginkamreeri  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 8.11.2011
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtaja  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
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- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- kaupunginkamreeri  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1032
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1033
Esitys sisäasiainministeriölle pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärän korottamisesta

HEL 2011-005357 T 08 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää, että pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä 
korotetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:n 
mukaisesti 50 eurosta 80 euroon Helsingin kaupungin 1. 
maksuvyöhykkeellä sekä 40 eurosta 60 euroon muussa osassa 
kaupunkia.

Perusteluina kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

Helsingissä pysäköintivirhemaksun suuruus on nykyisin 50 euroa 1. 
maksuvyöhykkeellä ja muualla kaupungissa 40 euroa. Helsingissä 
määrättiin vuonna 2010 yhteensä 223 715 pysäköintivirhemaksua. 
Pysäköintivirheiden määrä sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
puoltavat 60 euron ja 80 euron pysäköintivirhemaksun käyttöön 
ottamista Helsingissä. Liikenteelliset seikat maksuvyöhykkeiden osalta 
ovat seuraavat:

Kallein maksuvyöhyke

Helsingin kaupungissa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän 
korotus 80 euroon koskisi 1. maksuvyöhykettä, joka käsittää osan 
Helsingin ydinkeskustaa. Alue on maantieteellisesti melko suppea, 
mutta tällä alueella on kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat. 

Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä 
tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen 
pysäkkejä. Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot tällä alueella haittaavat 
ja hidastavat joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä. Suojatien eteen 
pysäköity ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla 
ydinkeskustan alueella. Jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo 
haittaa ja estää jalankulkua ja pyöräilyä. Pysäköintimaksun 
suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman 
mukaista käyttöä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen 
syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysäköintivirhemaksu on 
riittävän korkea. Nykyinen 50 euron pysäköintivirhemaksu Helsingin 
ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta 
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ehkäisevä, joten virhemaksun enimmäismäärä tulisi korottaa 80 
euroon.

Muu osa kaupunkia

Pysäköintivirhe tehdään yhä useammin tietoisesti eikä 40 
euronmääräistä virhemaksua voida pitää riittävänä ehkäisemään 
välinpitämättömyyttä pysäköintisääntöjen noudattamisessa. 
Ajoneuvotiheys on kasvanut koko kaupungin alueella, mutta sallittujen 
pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Pysäköintiin osoitettujen 
paikkojen riittävä kierto on tärkeää myös muilla kaupungin alueilla 
liikenteen sujuvuuden kannalta. 

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja liikenteen 
sujuvuuden turvaamiseksi olisi tarpeen korottaa pysäköintivirhemaksu 
60 euroon 1. maksuvyöhykkeen ulkopuolella.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Oker-Blom Jan D: Millään tavalla ei perustella tai todisteta ettei 50 
euron sakko olisi tarpeeksi vaikuttava ja ennalta ehkäisevä, eikä 
edelleen oteta kantaa siihen millä tavalla on pysäköity väärin, eli kuinka 
paljon se häiritsee. Esitän että esitys hylätään.

Hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäasiainministeriön tiedote pysäköintivirhemaksun korotuksesta 2012
2 Kartta 1. maksuvyöhykkeestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sisäasiainministeriö Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää sisäasiainministeriölle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää, että pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä 
korotetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:n 
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mukaisesti 50 eurosta 80 euroon Helsingin kaupungin 1. 
maksuvyöhykkeellä sekä 40 eurosta 60 euroon muussa osassa 
kaupunkia.

Perusteluina kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

Helsingissä pysäköintivirhemaksun suuruus on nykyisin 50 euroa 1. 
maksuvyöhykkeellä ja muualla kaupungissa 40 euroa. Helsingissä 
määrättiin vuonna 2010 yhteensä 223 715 pysäköintivirhemaksua. 
Pysäköintivirheiden määrä sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
puoltavat 60 euron ja 80 euron pysäköintivirhemaksun käyttöön 
ottamista Helsingissä. Liikenteelliset seikat maksuvyöhykkeiden osalta 
ovat seuraavat:

Kallein maksuvyöhyke

Helsingin kaupungissa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän 
korotus 80 euroon koskisi 1. maksuvyöhykettä, joka käsittää osan 
Helsingin ydinkeskustaa. Alue on maantieteellisesti melko suppea, 
mutta tällä alueella on kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat. 

Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä 
tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen 
pysäkkejä. Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot tällä alueella haittaavat 
ja hidastavat joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä. Suojatien eteen 
pysäköity ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla 
ydinkeskustan alueella. Jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo 
haittaa ja estää jalankulkua ja pyöräilyä. Pysäköintimaksun 
suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman 
mukaista käyttöä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen 
syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysäköintivirhemaksu on 
riittävän korkea. Nykyinen 50 euron pysäköintivirhemaksu Helsingin 
ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta 
ehkäisevä, joten virhemaksun enimmäismäärä tulisi korottaa 80 
euroon.

Muu osa kaupunkia

Pysäköintivirhe tehdään yhä useammin tietoisesti eikä 40 
euronmääräistä virhemaksua voida pitää riittävänä ehkäisemään 
välinpitämättömyyttä pysäköintisääntöjen noudattamisessa. 
Ajoneuvotiheys on kasvanut koko kaupungin alueella, mutta sallittujen 
pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Pysäköintiin osoitettujen 
paikkojen riittävä kierto on tärkeää myös muilla kaupungin alueilla 
liikenteen sujuvuuden kannalta. 
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Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja liikenteen 
sujuvuuden turvaamiseksi olisi tarpeen korottaa pysäköintivirhemaksu 
60 euroon 1. maksuvyöhykkeen ulkopuolella.

Esittelijä

Uusi laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) tulee voimaan 1.1.2012. 
Lain 3 §:ssä todetaan seuraavaa: ”Pysäköintivirhemaksu on 
pysäköintivirheen laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäasiainministeriön 
asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta 
pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, 
paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen 
sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. 
Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri 
osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa 
pysäköintimaksu on suurin. Jos kunnallinen pysäköinninvalvonta on 
järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen asetuksen antamista 
pyydettävä lausunto kunnalta ja tarvittaessa asianomaiselta 
poliisilaitokselta”.

Sisäasiainministeriö on lähettänyt 28.10.2011 päivätyn tiedotteen, 
jossa asianomaisia kuntia pyydetään hakemaan pysäköintivirhemaksun 
korottamista pysäköinninvalvontalain 3 §:n mukaisesti 31.1.2012 
mennessä. Hakemukseen on liitettävä selvitys lain mukaisista 
liikenteellisistä seikoista, joiden perusteella maksun suuruutta olisi 
perusteltua korottaa. Sisäasiainministeriö pyytää harkinnanvaraisesti 
poliisilaitoksen lausunnon korotusesityksestä.

Sisäasiainministeriön tiedote on liitteenä 1.

Euron käyttöönoton yhteydessä 1.1.2002 pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärä vahvistettiin 40 euroksi. Sisäasiainministeriö päätti 
asetuksella 21.6.2006/505, että pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärä Helsingin kaupungin 1. maksuvyöhykkeellä on 
enintään 50 euroa. Helsingissä kallein 1. maksuvyöhyke on osa 
ydinkeskustaa. 

Korotettu pysäköintivirhemaksu otettiin käyttöön Helsingissä 1.12.2006.

Kartta 1. maksuvyöhykkeestä on liitteenä 2.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sisäasiainministeriön tiedote pysäköintivirhemaksun korotuksesta 2012
2 Kartta 1. maksuvyöhykkeestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sisäasiainministeriö Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 25.10.2011 § 580

HEL 2011-005357 T 08 03 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan esityksen sisäasiainministeriölle tehtävää 
pysäköintivirhemaksun korottamisesitystä varten:

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä kaupungin 1. 
maksuvyöhykkeellä korotetaan 50 eurosta 80 euroon, sekä muussa 
osassa kaupunkia 40 eurosta 60 euroon.

Tiivistelmä

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä Helsingin kaupungin 1.
maksuvyöhykkeellä on tällä hetkellä 50 euroa ja muualla kaupungissa
40 euroa.

Uusi laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) tulee voimaan 1.1.2012.
Lain 3 §:n mukaan ”Pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen
laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella
voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta
kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus,
pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset
syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa.
Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua,
pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä
osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin. Jos kunnallinen
pysäköinninvalvonta on järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen
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asetuksen antamista pyydettävä lausunto kunnalta ja tarvittaessa
asianomaiselta poliisilaitokselta”.

Kallein maksuvyöhyke

Helsingin kaupungissa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän
korotus 80 euroon koskisi 1. maksuvyöhykettä, joka käsittää osan
Helsingin ydinkeskustaa. Alue on maantieteellisesti melko suppea,
mutta tällä alueella on kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat.

Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä
tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen
pysäkkejä.

Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot tällä alueella haittaavat ja hidastavat
joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä. Suojatien eteen pysäköity
ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla
ydinkeskustan alueella. Jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo
haittaa ja estää jalankulkua ja pyöräilyä. Pysäköintimaksun
suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman
mukaista käyttöä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja
turvallisuutta. Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen
syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysäköintivirhemaksu on
riittävän korkea. Nykyinen 50 euron pysäköintivirhemaksu Helsingin
ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta
ehkäisevä, joten virhemaksun enimmäismäärä tulisi korottaa 80 
euroon.

Muu osa kaupunkia

Pysäköintivirhe tehdään yhä useammin tietoisesti eikä 40 euron
määräistä virhemaksua voida pitää riittävänä ehkäisemään
välinpitämättömyyttä pysäköintisääntöjen noudattamisessa.
Ajoneuvotiheys on kasvanut koko kaupungin alueella, mutta sallittujen
pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Pysäköintiin osoitettujen
paikkojen riittävä kierto on tärkeää myös muilla kaupungin alueilla
liikenteen sujuvuuden kannalta

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja liikenteen
sujuvuuden turvaamiseksi olisi tarpeen korottaa pysäköintivirhemaksu
60 euroon 1. maksuvyöhykkeen ulkopuolella.

Yhteenveto

Helsingissä määrättiin vuonna 2010 yhteensä 223 715
pysäköintivirhemaksua. Pysäköintivirheiden määrä sekä liikenteen
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sujuvuus ja turvallisuus puoltavat 60 euron ja 80 euron
pysäköintivirhemaksun käyttöön ottamista Helsingissä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi
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§ 1034
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Yleisten töiden lautakunta 8.11.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Yleisten töiden lautakunta 8.11.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 1035
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
44 ja 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 10.11.2011
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 1.11.2011
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 1.11.2011
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
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- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 44 ja 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 10.11.2011
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 1.11.2011
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 1.11.2011
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
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- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 193 (235)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

§ 1036
Mellunmäen keskuksen alueiden varaamista koskevan Khn 
25.1.2010 § 96 päätöksen muuttaminen

HEL 2011-001106 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Mellunmäen keskuksen alueiden 
varaamista 31.12.2013 saakka ja samalla muuttaa 25.1.2010 (96 §) 
tekemänsä varauspäätöksen kuulumaan seuraavasti: 

A

Asuin-, liike- ja yleisten alueiden korttelialueen (ALY) korttelin nro 
47230 suunnitellut tontit nro 2 ja 3 tai niistä muodostettavat tontit 
varataan YIT Rakennus Oy:lle uusien asuin- ja liiketilojen suunnittelua 
ja toteuttamista varten seuraavin ehdoin:

1. Korttelin nro 47230 suunniteltujen tonttien nro 2 ja 3 tai niistä 
muodostettavien tonttien liikerakennusoikeus (2 300 k-m²) 
varataan YIT Rakennus Oy:lle. Rakennusoikeuteen 
sisältyy 1 000 k-m² julkista palvelutilaa/liiketilaa (Y/L). 

Varauksensaajan on suunnitteluvaiheessa selvitettävä 
kaupungilta kirjaston sijoittuminen alueelle. Kaupungin niin 
vaatiessa on varauksensaajan toteutettava hanke yhteistyössä 
kaupungin kanssa. 

2. Korttelin nro 47230 suunnitellun tontin nro 2 tai siitä 
muodostettavan tontin asuinrakennusoikeus (3 000 k-m²)  
varataan YIT Rakennus Oy:lle vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntotuotantoon. 

Korttelin nro 47230 suunnitellun tontin nro 3 tai siitä 
muodostettavan tontin asuinrakennusoikeus (2 800 k-m²) 
varataan YIT Rakennus Oy:lle ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan 
vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. 
Asuntosuunnittelussa ei ole tarpeen noudattaa asuntojen 75 
m²:n keskipinta-alavaatimusta. 

3. Varauksensaajan hankkeen yhteyteen on toteutettava kaupungin 
niin vaatiessa liityntäpysäköintipaikkoja myöhemmin erikseen 
sovittava määrä. Pysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja käytöstä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 194 (235)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

suoritettavista korvauksista sovitaan erikseen.

4. Tavoitteena on saada alueesta World Design Capital -kohde, joka 
olisi esimerkki hyvästä täydennysrakentami-sesta ja ympäristön 
parantamisesta sekä uudenlaisesta yhteistyömallista.

Alueiden varauksensaajat ovat velvollisia yhdessä järjestämään 
alueella suunnittelukilpailun myöhemmin erikseen sovittavalla 
tavalla, ellei kilpailun järjestäminen hankkeiden eriaikaisuudesta 
johtuen ilmene epätarkoituksenmukaiseksi. Alue on 
suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, rakennusviraston ja HKL-liikelaitoksen sekä 
alueiden muiden varauksensaajien kanssa.

5. Varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee 
täyttää A–energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset ellei 
kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta 
riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan 
varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään 
kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun 
lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa 
rakennusta koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä 
(www.rakvv.hel.fi) laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen 
tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan 
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä 
mainittua vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä 
vaatimuksesta poikkeusta.

6. Mikäli alueiden asuin- ja liikerakennusoikeus jaetaan 
luovutettavaksi useammalle yhtiölle, on rakennusoikeuden 
kohdentumisesta yhtiöiden kesken sovittava 
hallinnanjakosopimuksin. Alueet voidaan toteuttaa myös asunto-
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osake-yhtiömuotoisena ns. sekatalomallina, mikäli 
varauksensaajat näin yhdessä sopivat ja tälle saadaan 
tarvittavat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
suostumukset. 

B

Liikerakennusten korttelialueen (KM) korttelin nro 47230 suunnitellun 
tontin nro 1 tai siitä muodostettavan tontin liikerakennusoikeuden lisäys 
(+ 500 k-m²) varataan Kesko Oyj:lle liiketilojen laajennuksen 
suunnittelua ja toteuttamista varten kohdassa A esitetyin ehdoin 3 - 7. 

C

Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen (AL) korttelin nro 47329 
suunnitellun tontin nro 2 tai siitä muodostettavan tontin 
liikerakennusoikeus (3 100 k-m²) varataan HOK-Elanto Liiketoiminta 
Oy:lle liiketilojen suunnittelua ja toteuttamista varten kohdassa A 
esitetyin ehdoin 3 - 6 sekä:

D

Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen (AL) korttelin nro 47329 
suunnitellun tontin nro 2 tai siitä muodostettavan tontin 
asuinrakennusoikeus (8 250 k-m²) varataan 
asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon ja valtion tukemien vuokra-
asuntojen suunnittelua varten kohdassa A esitetyin ehdoin 3 - 7 sekä 
lisäksi seuraavin ehdoin:

7.

Asuinrakennusoikeudesta vähintään 80 % (6 600 k-m²) on toteutettava 
ns. välimuodon asuntotuotantona. 

Asuinrakennusoikeudesta enintään 20 % (1 650 k-m²) saadaan 
toteuttaa ensisijaisesti nuorille ja/tai vanhuksille suunnattuna valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona. 

Välimuodon asuntotuotantoon luetaan kuuluvaksi valtion tukema 
vuokra-asuntotuotanto, jossa vuokralaisella on mahdollisuus asunnon 
omaksilunastamiseen. Tämän tuotannon osuus ei kuitenkaan saa olla 
enempää kuin 30 % (1 980 k-m²) välimuodon asuntotuotantoon 
varattavasta osuudesta, ellei kaupunki varauksensaajan perustellusta 
esityksestä toisin päätä. 

Kaavan sallima erityisasuminen (830 k-m²) luetaan välimuodon 
asuntotuotannon osuuteen. Varauksensaajan on selvitettävä 
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sosiaalivirastolla kehitysvammaisten ryhmäkodin tarve. Kaupungin niin 
vaatiessa on varauksensaajan toteutettava hanke yhteistyössä 
sosiaaliviraston kanssa.

8.

Mahdollisessa Hitas-omistusasuntotuotannossa noudatetaan Hitas I -
ehtoja. Hitas-tuotannon osalta noudatetaan lisäksi esityslistan liitteestä 
7 ilmeneviä erityisehtoja.

9.

Asuntosuunnittelussa ei ole tarpeen noudattaa asuntojen 75 m²:n 
keskipinta-alavaatimusta. 

E

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään kohdissa A - D esitettyihin varausehtoihin vähäisiä 
muutoksia, täydennyksiä ja tarkistuksia. 

Käsittely

Esteelliset: Bryggare Arto, Oker-Blom Jan D, Rauhamäki Tatu

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavamuutosehdotuksesta nro 12026
3 YIT Rakennus Oyn hakemus 25.1.2011
4 Khn päätös 25.1.2010 § 96
5 Kiinteistölautakunnan päätös 3.5.2011
6 Kiinteistölautakunnan muistio 3.5.2011
7 Hitas I ehdot

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Mellunmäen keskuksen alueiden 
varaamista 31.12.2013 saakka ja samalla muuttaa 25.1.2010 (96 §) 
tekemänsä varauspäätöksen kuulumaan seuraavasti: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 197 (235)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

A

Asuin-, liike- ja yleisten alueiden korttelialueen (ALY) korttelin nro 
47230 suunnitellut tontit nro 2 ja 3 tai niistä muodostettavat tontit 
varataan YIT Rakennus Oy:lle uusien asuin- ja liiketilojen suunnittelua 
ja toteuttamista varten seuraavin ehdoin:

1. Korttelin nro 47230 suunniteltujen tonttien nro 2 ja 3 tai niistä 
muodostettavien tonttien liikerakennusoikeus (2 300 k-m²) 
varataan YIT Rakennus Oy:lle. Rakennusoikeuteen 
sisältyy 1 000 k-m² julkista palvelutilaa/liiketilaa (Y/L). 

Varauksensaajan on suunnitteluvaiheessa selvitettävä 
kaupungilta kirjaston sijoittuminen alueelle. Kaupungin niin 
vaatiessa on varauksensaajan toteutettava hanke yhteistyössä 
kaupungin kanssa. 

2. Korttelin nro 47230 suunnitellun tontin nro 2 tai siitä 
muodostettavan tontin asuinrakennusoikeus (3 000 k-m²)  
varataan YIT Rakennus Oy:lle vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntotuotantoon. 

Korttelin nro 47230 suunnitellun tontin nro 3 tai siitä 
muodostettavan tontin asuinrakennusoikeus (2 800 k-m²) 
varataan YIT Rakennus Oy:lle ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan 
vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. 
Asuntosuunnittelussa ei ole tarpeen noudattaa asuntojen 75 
m²:n keskipinta-alavaatimusta. 

3. Varauksensaajan hankkeen yhteyteen on toteutettava kaupungin 
niin vaatiessa liityntäpysäköintipaikkoja myöhemmin erikseen 
sovittava määrä. Pysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja käytöstä 
suoritettavista korvauksista sovitaan erikseen.

4. Tavoitteena on saada alueesta World Design Capital -kohde, joka 
olisi esimerkki hyvästä täydennysrakentami-sesta ja ympäristön 
parantamisesta sekä uudenlaisesta yhteistyömallista.

Alueiden varauksensaajat ovat velvollisia yhdessä järjestämään 
alueella suunnittelukilpailun myöhemmin erikseen sovittavalla 
tavalla, ellei kilpailun järjestäminen hankkeiden eriaikaisuudesta 
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johtuen ilmene epätarkoituksenmukaiseksi. Alue on 
suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, rakennusviraston ja HKL-liikelaitoksen sekä 
alueiden muiden varauksensaajien kanssa.

5. Varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja 
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee 
täyttää A–energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset ellei 
kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta 
riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan 
varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään 
kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun 
lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa 
rakennusta koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä 
(www.rakvv.hel.fi) laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen 
tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan 
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä 
mainittua vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä 
vaatimuksesta poikkeusta.

6. Mikäli alueiden asuin- ja liikerakennusoikeus jaetaan 
luovutettavaksi useammalle yhtiölle, on rakennusoikeuden 
kohdentumisesta yhtiöiden kesken sovittava 
hallinnanjakosopimuksin. Alueet voidaan toteuttaa myös asunto-
osake-yhtiömuotoisena ns. sekatalomallina, mikäli 
varauksensaajat näin yhdessä sopivat ja tälle saadaan 
tarvittavat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
suostumukset. 

B

Liikerakennusten korttelialueen (KM) korttelin nro 47230 suunnitellun 
tontin nro 1 tai siitä muodostettavan tontin liikerakennusoikeuden lisäys 
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(+ 500 k-m²) varataan Kesko Oyj:lle liiketilojen laajennuksen 
suunnittelua ja toteuttamista varten kohdassa A esitetyin ehdoin 3 - 7. 

C

Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen (AL) korttelin nro 47329 
suunnitellun tontin nro 2 tai siitä muodostettavan tontin 
liikerakennusoikeus (3 100 k-m²) varataan HOK-Elanto Liiketoiminta 
Oy:lle liiketilojen suunnittelua ja toteuttamista varten kohdassa A 
esitetyin ehdoin 3 - 6 sekä:

D

Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen (AL) korttelin nro 47329 
suunnitellun tontin nro 2 tai siitä muodostettavan tontin 
asuinrakennusoikeus (8 250 k-m²) varataan 
asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon ja valtion tukemien vuokra-
asuntojen suunnittelua varten kohdassa A esitetyin ehdoin 3 - 7 sekä 
lisäksi seuraavin ehdoin:

7.

Asuinrakennusoikeudesta vähintään 80 % (6 600 k-m²) on toteutettava 
ns. välimuodon asuntotuotantona. 

Asuinrakennusoikeudesta enintään 20 % (1 650 k-m²) saadaan 
toteuttaa ensisijaisesti nuorille ja/tai vanhuksille suunnattuna valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona. 

Välimuodon asuntotuotantoon luetaan kuuluvaksi valtion tukema 
vuokra-asuntotuotanto, jossa vuokralaisella on mahdollisuus asunnon 
omaksilunastamiseen. Tämän tuotannon osuus ei kuitenkaan saa olla 
enempää kuin 30 % (1 980 k-m²) välimuodon asuntotuotantoon 
varattavasta osuudesta, ellei kaupunki varauksensaajan perustellusta 
esityksestä toisin päätä. 

Kaavan sallima erityisasuminen (830 k-m²) luetaan välimuodon 
asuntotuotannon osuuteen. Varauksensaajan on selvitettävä 
sosiaalivirastolla kehitysvammaisten ryhmäkodin tarve. Kaupungin niin 
vaatiessa on varauksensaajan toteutettava hanke yhteistyössä 
sosiaaliviraston kanssa.

8.

Mahdollisessa Hitas-omistusasuntotuotannossa noudatetaan Hitas I -
ehtoja. Hitas-tuotannon osalta noudatetaan lisäksi esityslistan liitteestä 
7 ilmeneviä erityisehtoja.

9.
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Asuntosuunnittelussa ei ole tarpeen noudattaa asuntojen 75 m²:n 
keskipinta-alavaatimusta. 

E

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään kohdissa A - D esitettyihin varausehtoihin vähäisiä 
muutoksia, täydennyksiä ja tarkistuksia. 

Tiivistelmä

Mellunmäen keskuksen kaavoitus on edennyt asemakaavan 
muutosehdotusvaiheeseen (nro 12026). Kaavamuutoksella 
Mellunmäen metroaseman ympäristön asunto- ja palvelutarjontaa 
kehitetään täydennysrakentamisen keinoin siten, että keskuksen 
rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 9 700 k-m²:sta yhteensä 26 100 
kerrosneliömetriin.

Alueen kaavaehdotus on valmisteltu kumppanuuskaavoituksena 
yhteistyössä alueen varauksensaajien YIT Rakennus Oy:n, Kesko 
Oyj:n, asuntotuotantotoimiston ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n sekä 
kaupungin eri toimijoiden kanssa. Kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Kaavaehdotusvaiheeseen tultaessa Mellunmäen keskuksen kaava-
alueen kerrosalat ja rajaukset ovat muuttuneet. Lisäksi 
asuntotuotantotoimisto on ilmoittanut luopuvansa Mellunmäen 
keskuksen eteläpuolen asuinrakennusoikeudesta ja kirjastoa varten 
tarkoitetusta julkisesta palvelutilasta. Muutokset edellyttävät 
varauspäätöksen muuttamista.

Varauspäätöstä esitetään muutettavaksi siten, että aiemmin ATT:lle 
varattu eteläpuolen asuinkerrosala ja Y/L-tila varataan YIT Rakennus 
Oy:lle, joka on ollut kaavamuutoksen hakijana ja kumppanuuskaavoi-
tuksen osapuolena. Asuinkerrosala varattaisiin vapaarahoitteiseen 
vuokra- ja omistusasuntotuotantoon, mikä monipuolistaisi Mellunmäen 
keskuksen alueen asuntotarjontaa. 

Varauspäätöstä esitetään samalla muutettavaksi siten, että se vastaa 
kerrosaloiltaan ja rajauksiltaan sekä muilta tiedoiltaan asemakaavan 
muutosehdotusta nro 12026. Esitetyt muutokset ovat omiaan 
edistämään Mellunmäen keskuksen toteutumista ja hankkeiden 
suunnittelua.

Hanke on laaja ja edellyttää kattavaa yhteistyötä kaupungin ja alueen 
muiden varauksensaajien kanssa sekä mittavia järjestelyjä erityisesti 
alueen halki kulkevan sähkölinjan sekä suurten viemäri- ja 
vesijohtoputkistojen siirtämiseksi. Siksi on epätodennäköistä, että 
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varattuja tontteja päästään rakentamaan ennen vuotta 2013. Tämän 
vuoksi varausaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2013 saakka. 

Esittelijä

Hakemus 

YIT Rakennus Oy ja Kesko Oyj ovat hakemuksellaan 20.1.2011 
pyytäneet, että kaupunginhallituksen varauspäätöstä 25.1.2010 (96 §) 
muutettaisiin siten, että asemakaavan muutosehdotukseen nro 12026 
sisältyvän eteläisen ALY-korttelialueen asuinkerrosala (5 800 k-m²) 
varattaisiin YIT Rakennus Oy:lle ATT:n luovuttua varauksestaan.

YIT Rakennus Oy pyytää, että asuinkerrosala varattaisiin sille osittain 
Hitas-omistusasuntotuotantoon tai vapaarahoitteiseen omistusasunto-
tuotantoon ja osin vapaarahoitteisina vuokra-asunnoiksi taikka ns. väli-
mallin mukaiseen lyhyeen korkotukituotantoon.

Lisäksi hakemuksessa esitetään, että yhtiöiden Mellunmäen keskuksen 
eteläpuolen liiketiloja koskeva YIT Rakennus Oy:n ja Kesko Oyj:n 
yhteisvaraus muutettaisiin kahdeksi erillisvaraukseksi, jotka 
noudattaisivat asemakaavan muutosehdotuksessa nro 12026 
esitettyjen tonttien kerrosaloja ja tonttirajauksia. Vielä hakijat esittävät, 
että varausaikaa jatkettaisiin.

Sijaintikartta ja kaavaehdotus nro 12026 ovat liitteinä nro 1 ja 2 sekä 
hakemus on liitteenä nro 3.

Kaupunginhallituksen varauspäätös 25.1.2010 (96 §)

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2010 (96 §) varata Mellunmäen 
keskuksen alueet 31.12.2011 saakka päätöksestä tarkemmin ilmenevin 
ehdoin seuraaville varauksensaajille:

 Kesko Oyj:lle ja YIT Rakennus Oy:lle varattiin liike-, toimis-to- ja 
palvelutilojen laajennuksen ja uusien tilojen suunnittelua varten 
noin 3 000 k-m² suuruinen alue keskuksen eteläosasta.

 HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle varattiin uusien liike- ja 
tomistotilojen suunnittelua varten noin 2 000 k-m² suuruinen alue 
keskuksen pohjoisosasta.

 Asuntotuotantotoimistolle varattiin kaupunginhallituksen 
päätöksellä alueen eteläosasta noin 3 000 k-m² suu-ruinen alue 
ja pohjoisosasta noin 5 500 k-m². Asuntotuotantotoimistolle on 
varattu lisäksi kirjastoa varten y-tilaa noin 1 300 k-m². 

Varauspäätös on liitteenä nro 4.

Asemakaavan muutoksen taustat - täydennysrakentamista, kumppanuuskaavoitusta ja WDC-
hanke
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Mellunmäen keskuksen alueen kaavamuutos perustuu esikaupunkien 
renessanssi -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuudet 
Helsingin esikaupunkialueiden täydennysrakentamiselle. 
Täydennysrakentamisella pyritään tuottamaan uutta asunto- ja liiketilaa 
kestävän, energiaa säästävän ja päästöjä vähentävän 
kaupunkirakentamisen periaatteiden mukaisesti ja olemassa olevaa 
yhdyskuntatekniikkaa, joukkoliikennettä sekä palveluita hyödyntäen. 
Tavoitteena on saada erityisesti asemien ja ostoskeskusten 
ympäristöjä vetovoimaisiksi esikaupunkikeskuksiksi. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on metroaseman ympäristön täydennys-
rakentaminen ja kaupunginosan keskuksen kehittäminen kaupallisia, 
julkisia ja liikenteellisiä palveluja lisäämällä ja monipuolistamalla sekä 
sijoittamalla uusia asuntoja alueelle. Mellunmäen keskuksen 
asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamisen metroradan 
molemmin puolin siten, että keskuksen rakennusoikeus kasvaa 
nykyisestä 9 700 k-m²:sta yhteensä 26 100 kerrosneliömetriin. 

Mellunmäen keskuksen kaavoitustyö on alun perin käynnistetty Kesko 
Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n metroradan eteläpuolen palvelukeskuksen 
laajentamista koskevasta tontinvaraushakemuksesta 16.10.2007. 
Asemakaavan muutos on valmisteltu kumppanuuskaavoitushankkeena 
yhteistyössä YIT:n, Keskon, asuntotuotantotoimiston ja HOK-Elannon 
sekä kaupungin toimijoiden kanssa.

Projekti on esitetty World Design Capital -kohteeksi esimerkkinä 
hyvästä täydennysrakentamisesta, ympäristön parantamisesta ja 
uudenlaisesta yhteistyömallista. Kaupungin hanke-ehdotus on 
alustavasti hyväksytty.

Asemakaavan muutosehdotus 

Mellunmäen keskuksen asemakaavan muutos mahdollistaa 
rakentamisen metroradan molemmin puolin siten, että keskuksen 
rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 9 700 k-m²:sta yhteensä 26 100 
kerrosneliömetriin. Kerrosalasta asumista on n. 14 000 k-m² ja liiketilaa 
12 000 k-m². 

Muutosehdotuksessa pohjoiselle asuin- ja liikerakennusten 
korttelialueelle (AL) on osoitettu asuinrakennusoikeutta 8 250 k-m² ja 
liikerakennusoikeutta 3 100 k-m². Eteläiselle asuin-, liike- ja yleisten 
rakennusten korttelialueelle (ALY) on osoitettu asumista 5 800 k-m², 
liiketiloja 1 300 k-m² ja julkisten palvelujen tiloja ja/tai liiketiloja 1 000 k-
m².

Kaavaluonnosvaiheeseen verrattuna alueen asuinkerrosala on 
kasvatettu (+ 5 550 k-m²) ja liiketilan osuutta on pienennetty (- 2 200 k-
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m²). Toisaalta kaavamuutos mahdollistaa julkisten palveluiden tilan 
rakennusoikeuden vaihtoehtoisen käytön liiketilana (Y/L1 000 k-m² ). 

Asemakaavan muutosehdotus esitellään 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle ensi vuoden alussa muistutuksiin ja 
lausuntoihin vastaamista varten, minkä jälkeen se esitellään Kvston 
hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12026 on liitteenä nro 2.

Varauspäätöksen muuttaminen asuinrakennusoikeuden osalta

Mellunmäen keskuksen alueen asuinrakennusoikeus varattiin 
kaupunginhallituksen päätöksellä 25.1.2010 (96 §) 
asuntotuotantotoimikunnalle. ATT on kaavoitusprosessin aikana 
ilmoittanut luopuvansa alueen eteläpuolen asuinkerrosalan ja julkisten 
palveluiden tilojen varauksesta. 

YIT Rakennus Oy esittää hakemuksessaan, että suunnitellun tontin 
47230/2 asuinkerrosala varattaisiin yhtiölle vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntotuotantoon tai ns. välimallin mukaiseen lyhyeen 
korkotukituotantoon ja suunnitellun tontin 47230/3 asuinkerrosala 
Hitas-omistustuotantoon tai vapaarahoitteiseen 
omistusasuntotuotantoon. 

Varauspäätöstä esitetään muutettavaksi siten, että suunniteltu tontti 
47230/2 (3 000 k-m²) varattaisiin sääntelemättömään 
vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon ja 47230/3 (2 800 k-m²) 
vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja tapahtuvaan 
omistusasuntotuotantoon YIT rakennus Oy:lle. Alueen varaaminen YIT 
Rakennus Oy:lle on perusteltua, koska kyse on 
kumppanuuskaavoituksen osapuolesta, jonka aloitteesta kaavamuutos 
on tullut vireille.

Alueen asuntorakenteen vuoksi on perusteltua, että suunnitellut tontit 
varataan sääntelemättömään vapaarahoitteiseen vuokra- ja 
omistusasuntotuotantoon. Mellunmäen keskuksen lähialueella on 
toistai-seksi lähinnä valtion korkotukemaa asuntokantaa, etenkin 
kaupungin vuokra-asuntoja. ATT:lle varatusta 
uudisasuinrakennusoikeudesta valtaosa, vähintään 80 % tulee 
toteuttaa ns. välimuodon asuntuotantona (Hitas-, osaomistus- ja/tai 
asumisoikeusasuntoina). 

Mellunmäessä on runsaasti omakotiasutusta ja ikääntyviä asukkaita, 
jolloin voidaan olettaa, että alueella on kysyntää hyvien palvelujen ja 
liikenneyhteyksien lähelle rakennettavista vapaarahoitteisista vuokra- 
ja/tai omistusasunnoista.
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Varauspäätöksen 25.1.2010 mukaan Mellunmäen keskuksen asunto-
suunnittelussa ei ole tarpeen noudattaa asuntojen 75 m²:n keskipinta-
alavaatimusta. Tällöin asunnot voidaan suunnata esimerkiksi 
ikääntyville ihmisille sekä nuorille ensiasunnon hankkijoille. Vastaava 
ehto esitetään sisällytettäväksi YIT Rakennus Oy:n asuinkerrosalan 
varaukseen.

Varauspäätöksen muuttaminen ALY-tilan osalta

Mellunmäen keskuksen asemakaavaluonnoksessa osoitettiin noin 
1300 k-m² suuruinen rakennusoikeus Mellunmäen keskuksen kirjastoa 
varten. Kerrosala sisältyi ATT:n Mellunmäen keskuksen eteläosan 
varaukseen, josta ATT kuitenkin on ilmoittanut luopuvansa. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa julkisten palveluiden kerrosala on 
pienennetty 1 000 k-m²:iin ja tontti osoitettu asuin-,liike- ja yleisten 
rakennusten korttelialueeksi (ALY), jonka maantasokerrokseen tulee 
sijoittaa julkisten palveluiden tilaa ja/tai liiketilaa. Merkintä mahdollistaa 
rakennusoikeuden käyttämisen liiketilana siinä tapauksessa, ettei 
kirjastohanketta päätetä toteuttaa.

Liike- ja/tai julkisten rakennusten rakennusoikeus esitetään 
varattavaksi YIT Rakennus Oy:lle osana suunniteltujen tonttien 
47230/2 ja 3 tai niistä muodostettavien tonttien liikerakennusoikeutta 
(2300 k-m²). Varauspäätös esitetään tehtäväksi ehdollisesti siten, että 
varauksensaajan on suunnitteluvaiheessa selvitettävä kaupungilta 
kirjaston tai muun julkisen palvelutilan sijoittuminen alueelle. Kaupungin 
niin vaatiessa on varauksensaajan toteutettava hanke yhteistyössä 
kaupunginkirjaston kanssa.

Kyse on rakennusoikeudesta, joka sijoittuu YIT Rakennus Oy:lle 
varattavaksi esitettävälle ALY-korttelialueelle. Mellunmäen keskuksen 
hankkeen liikkeelle lähtemisen ja hankkeen toteutumisen kannalta 
tarkoituksenmukaista on, että kirjastohankeen toteutumisen ollessa 
epävarmaa myös kyseinen rakennusoikeus varattaisiin YIT Rakennus 
Oy:lle.

Muut varauspäätöksen muutokset ja varausajan jatkaminen

Mellunmäen keskuksen eteläpuoleisen alueen liikerakennusoikeus 
varattiin aiemmin Kesko Oyj:lle ja YIT Rakennus Oy:lle yhteisesti. 
Yhteisvaraus esitetään muuttuneiden tonttirajausten myötä 
muutettavaksi erillisvarauksiksi siten, että ALY-korttelin 47230 
suunniteltujen tonttien nro 2 ja 3 liikerakennusoikeus (yht. 2 300 k-m²) 
varataan YIT Rakennus Oy:lle ja KM-korttelin nro 47230 suunnitellun 
tontin nro 1 liikerakennusoikeuden lisäys (+ 500 k-m²) varataan Kesko 
Oyj:lle. Yhteisvarauksen muuttaminen kahdeksi erillisvaraukseksi on 
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omiaan selkeyttämään ja yksinkertaistamaan hankkeiden suunnittelua 
ja toteuttamista. 

Suunniteltu liikerakennusten korttelialueen (KM) nro 47230 tontti nro 1 
(nykyinen tontti KLP 47225/2, kerrosala 2 500 k-m²) on vuokrattu 
Kesko Oyj:lle 31.12.2045 päättyvin maanvuokrasopimuksin. 
Kaavamuutos mahdollistaa tontin lisärakentamisen (500 k-m²), mikä 
edellyttää olemassa olevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
muuttamista ja vuokran tarkistamista.

Lisäksi ehdotetaan, että päätökseen sisällytetään ATT:n ja YIT 
Rakennus Oy:n yhteisen suunnittelukilpailun järjestämistä koskeva 
ehto edellyttäen, ettei sen järjestäminen hankkeiden toteuttamisen 
eriaikaisuudesta johtuen estä sitä.

Muilta osin varauspäätöstä esitetään muutettavaksi siten, että 
varaukset päivitetään kerrosaloiltaan vastaamaan asemakaavan 
muutosehdotusta nro 12026.

Varausaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2013 loppuun, kun on 
käynyt ilmeiseksi, ettei ainakaan osaa tonteista päästä rakentamaan 
ennen kuin mm. alueen kautta kulkeva sähkölinja on siirretty, ja siirto 
on ilmeisesti mahdollinen vasta vuoden 2013 aikana.

Varauksen energiatehokkuutta koskevaa ehtoa on tarkennettu 
kiinteistölautakunnan  päättämään muotoon.

Varauspäätöksen muuttaminen ja jatkaminen on perusteltua

Kumppanuuskaavoituksena toteutettu Mellunkylän keskuksen alueen 
asemakaavoitusprosessi on saatu kaavaehdotusvaiheeseen. 
Kumppanuuskaavoituksen tuloksena on ollut tiedossa, että alueen 
kerrosalat ja rajaukset voivat muuttua suhteessa 
kaavaluonnosvaiheessa tehtyyn varauspäätökseen. 

Att:n luopuminen eteläpuolen asuinkerrosalan toteuttamisesta ja 
kirjastohankkeesta sekä asemakaavan muutosehdotukseen sisällytetyt 
muuttuneet tonttirajaukset ja kerrosalat edellyttävät 
kaupunginhallituksen varauspäätöksen 25.1.2010 (96 §) muuttamista 
muuttunutta varaustilannetta ja kaavaehdotusta vastaavaksi. 

Varauspäätöksen muuttaminen ehdotetulla tavalla on perusteltua 
hankkeiden liikkeelle saamiseksi ja alueen toteuttamiseksi. Koska 
alueen hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä aikaa vieviä 
kunnallisteknisiä järjestelyjä, varausaikaa on tarpeen jatkaa ehdotetuin 
tavoin.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen lukuun ottamatta 
varausajan jatkon pituutta. Lautakunta esitti varausta jatkettavaksi 2012 
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loppuun, mutta aikaa on sittemmin ilmenneistä edellä esitetyistä syistä 
perusteltua jatkaa 2013 loppuun. Energiatehokkuutta koskeva ehto on 
muutettu lautakunnan sittemmin hyväksymään muotoon. Ehtoa ATT:n 
ja YIT Rakennus Oy:n yhteisesti järjestettävästä suunnittelukilpailusta 
on väljennetty siltä varalta, että sen järjestäminen käy hankkeiden 
eriaikaisuudesta johtuen epätarkoituksenmukaiseksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavamuutosehdotuksesta nro 12026
3 YIT Rakennus Oyn hakemus 25.1.2011
4 Khn päätös 25.1.2010 § 96
5 Kiinteistölautakunnan päätös 3.5.2011
6 Kiinteistölautakunnan muistio 3.5.2011
7 Hitas I ehdot

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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§ 1037
Asunto Oy Lönnrotinkatu 41:n poikkeamishakemus

HEL 2011-002104 T 10 04 01

Rakvv 4-571-11-S

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Asunto Oy Lönnrotinkatu 41:lle 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisen asemakaavassa 
nro 8501 osoitetusta kerrosalasta sekä käyttötarkoituksesta 
palloiluhallitilan muuttamiseksi valokuvastudioksi.

Hakija

Asunto Oy Lönnrotinkatu 41 (28.2.2011)

Rakennuspaikka

4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 81 tontti nro 28 (Lönnrotinkatu 
41)

Hakemus

Hakijan tarkoituksena on kellarissa sijaitsevien palloilusalien (210 k-m²) 
käyttötarkoituksen muuttaminen valokuvastudioksi poiketen 
asemakaavan sallimasta kerrosalasta.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että sille on myönnetty 
poikkeamislupa kaupunginhallituksen päätöksellä 13.10.1997. 
Poikkeaminen myönnettiin tuolloin ehdolla, että henkilökunnan taukotila 
järjestetään maantasoon ikkunalliseen tilaan. Tilat muutettiin 
valokuvausstudioksi jo tuolloin. Nyt haetaan jatkolupaa ja samalla 
tehdään vaaditut tarkastukset sekä joitakin uudistuksia. Studion 
taukotila tehdään maantasoon ikkunalliseen tilaan, joka sijaitsee 
tulokäytävässä. Ilmanvaihtoa parannetaan ja sitä varten haetaan 
erillinen rakennuslupa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 28.6.2011 antanut hakemuksesta 
lausunnon (Liite 4).

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (24.5.2011). Heille on varattu tilaisuus 
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kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. 
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole 
vaikutuksia laajemmalle.

Perustelut

Tontilla sijaitsee vuonna 1941 rakennettu 5-kerroksinen asuinrakennus, 
jonka pohjakerroksessa on liiketiloja.  Rakennuksen kerrosala on 
rekisteritietojen mukaan 3 440 k-m². Tilat, jota hakemus koskee, 
sijaitsevat pihan alla olevassa kellarissa, johon on käynti kadun varrella 
olevasta liikehuoneistosta. Alun perin ko. tilat on suunniteltu squash-
pelisaleiksi, mutta niitä on käytetty myös varastona. 

Alueella on voimassa 25.10.1982 vahvistettu asemakaava nro 8501. 
Asemakaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. (AK). 
Rakennusoikeus on 2 145 k-m² ja tontin pinta-ala 1 340 m². 
Kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä kerroksessa saa olla liike-, 
toimisto-, sosiaalisia palvelu- ja niihin verrattavia tiloja. 

Palloiluhallit ovat olleet valokuvausstudiokäytössä jo vuodesta 1997 
lähtien. 

Hakijan tarkoituksena on jatkaa tilojen käyttöä valokuvausstudiona, 
parantaa niiden ilmanvaihtoa sekä rakentaa vaadittu luonnonvalolla 
varustettu taukotila henkilökunnalle.

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta kerrosalan ja 
käyttötarkoituksen osalta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on todennut edellisessä lausunnossaan 
25.9.1997, että ikkunattomia maanalaisia tiloja ei tulisi käyttää 
työtiloina. Koska valokuvausstudio kuitenkin perustuu keinovalon 
käyttöön, voidaan tässä tapauksessa tehdä poikkeus edellyttäen, että 
henkilökunnalle järjestetään päivänvalolla valaistu taukotila.

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen 
käyttö.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä 
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171 § 2 mom 2 kohta, 172, 
173 ja 174 §
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Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2011, 6 § a-kohta

Maksu

737 euroa

Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu 
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa 
poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on 
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.11.2011, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusosoitus sekä ohjeet 
lainvoimaisuustodistuksen saamisesta ovat liitteenä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta (Kampin tontti 81/28)
2 Asemapiirustus (Kampin tontti 81/28)
3 Asemakaavaote
4 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 28.6.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Hallintovalitus, 

poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee myöntää Asunto Oy Lönnrotinkatu 41:lle 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisen asemakaavassa 
nro 8501 osoitetusta kerrosalasta sekä käyttötarkoituksesta 
palloiluhallitilan muuttamiseksi valokuvastudioksi.

Hakija

Asunto Oy Lönnrotinkatu 41 (28.2.2011)

Rakennuspaikka

4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 81 tontti nro 28 (Lönnrotinkatu 
41)

Hakemus

Hakijan tarkoituksena on kellarissa sijaitsevien palloilusalien (210 k-m²) 
käyttötarkoituksen muuttaminen valokuvastudioksi poiketen 
asemakaavan sallimasta kerrosalasta.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että sille on myönnetty 
poikkeamislupa kaupunginhallituksen päätöksellä 13.10.1997. 
Poikkeaminen myönnettiin tuolloin ehdolla, että henkilökunnan taukotila 
järjestetään maantasoon ikkunalliseen tilaan. Tilat muutettiin 
valokuvausstudioksi jo tuolloin. Nyt haetaan jatkolupaa ja samalla 
tehdään vaaditut tarkastukset sekä joitakin uudistuksia. Studion 
taukotila tehdään maantasoon ikkunalliseen tilaan, joka sijaitsee 
tulokäytävässä. Ilmanvaihtoa parannetaan ja sitä varten haetaan 
erillinen rakennuslupa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 28.6.2011 antanut hakemuksesta 
lausunnon (Liite 4).

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Osallisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (24.5.2011). Heille on varattu tilaisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. 
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole 
vaikutuksia laajemmalle.

Perustelut

Tontilla sijaitsee vuonna 1941 rakennettu 5-kerroksinen asuinrakennus, 
jonka pohjakerroksessa on liiketiloja.  Rakennuksen kerrosala on 
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rekisteritietojen mukaan 3 440 k-m². Tilat, jota hakemus koskee, 
sijaitsevat pihan alla olevassa kellarissa, johon on käynti kadun varrella 
olevasta liikehuoneistosta. Alun perin ko. tilat on suunniteltu squash-
pelisaleiksi, mutta niitä on käytetty myös varastona. 

Alueella on voimassa 25.10.1982 vahvistettu asemakaava nro 8501. 
Asemakaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. (AK). 
Rakennusoikeus on 2 145 k-m² ja tontin pinta-ala 1 340 m². 
Kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä kerroksessa saa olla liike-, 
toimisto-, sosiaalisia palvelu- ja niihin verrattavia tiloja. 

Palloiluhallit ovat olleet valokuvausstudiokäytössä jo vuodesta 1997 
lähtien. 

Hakijan tarkoituksena on jatkaa tilojen käyttöä valokuvausstudiona, 
parantaa niiden ilmanvaihtoa sekä rakentaa vaadittu luonnonvalolla 
varustettu taukotila henkilökunnalle.

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta kerrosalan ja 
käyttötarkoituksen osalta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on todennut edellisessä lausunnossaan 
25.9.1997, että ikkunattomia maanalaisia tiloja ei tulisi käyttää 
työtiloina. Koska valokuvausstudio kuitenkin perustuu keinovalon 
käyttöön, voidaan tässä tapauksessa tehdä poikkeus edellyttäen, että 
henkilökunnalle järjestetään päivänvalolla valaistu taukotila.

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen 
käyttö.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä 
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171 § 2 mom 2 kohta, 172, 
173 ja 174 §

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Rakennusvalvontataksa 2011, 6 § a-kohta

Maksu

737 euroa
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Jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu 
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa 
poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on 
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.11.2011, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusosoitus sekä ohjeet 
lainvoimaisuustodistuksen saamisesta ovat liitteenä.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tulleen lain (1257/2010) (Laki 
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) 3 §:n 
säännösten mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §:n 2 
momentin 2-4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun 
ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin 
kaupunki.

Hakemus koskee maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaista vähäistä suurempaa poikkeamista asemakaavassa 
osoitetusta rakennusoikeudesta, joten toimivalta poikkeamisen 
ratkaisussa on kaupunginhallituksella.

Esittelijä puoltaa poikkeamisen myöntämistä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Nirkko Saara, asiamies, puhelin: 310 64694

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta (Kampin tontti 81/28)
2 Asemapiirustus (Kampin tontti 81/28)
3 Asemakaavaote
4 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 28.6.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Hallintovalitus, 
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poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, 
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Hallintokeskus
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§ 1038
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 44 ja 45 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta 2.11.2011
kaupunkisuunnittelulautakunta 1.11.2011
kiinteistölautakunta 3.11.2011
rakennuslautakunta 8.11.2011
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.11.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 44 ja 45 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta 2.11.2011
kaupunkisuunnittelulautakunta 1.11.2011
kiinteistölautakunta 3.11.2011
rakennuslautakunta 8.11.2011
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.11.2011

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 1039
Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä 
eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla

HEL 2011-000246 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston valvontapäätöksen 17.10.2011, PU2635A, hoitoon 
pääsystä eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 17.10.2011, PU 
2635A

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston valvontapäätöksen 17.10.2011, PU2635A, hoitoon 
pääsystä eräillä terveydenhuollon erikoisaloilla. 

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus päätti 5.9.2011 § 773 antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle pyydetyn selvityksen hoitoon pääsystä 
perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa.  

Esityslistan liitteenä on aluehallintoviraston valvontapäätös ja siihen 
tiivistelmänä otettu kaupunginhallituksen 5.9.2011 antama selvitys. 

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että aluehallintoviraston päätöksen mukaan asia ei 
anna aihetta enempään. Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon 
erikoissairaanhoidossa ei saadun selvityksen mukaan ole ollut yli 
kuutta kuukautta jonottaneita eikä lähetteiden käsittelyssä ole esiintynyt 
viiveitä. Lisäksi kirjaamisvirheiden vähentämiseen on kiinnitetty erityistä 
huomiota.      

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
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Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 17.10.2011, PU 
2635A

Tiedoksi

Terveyskeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2011 § 773

HEL 2011-000246 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan selvityksen hoitoon pääsystä eräillä terveydenhuollon 
erikoisaloilla:

Selvitykset sisätauteja ja fysiatriaa koskeviin aluehallintoviraston kysymyksiin

1. Mikä on hoitoon pääsyn odotusaika sairaaloittain?

Helsingin kaupunginsairaalan sisätautien erikoisalalla toteutui 1.1. – 
30.6.2011 hoitoja 3 053, joista Gentia-tietojärjestelmän mukaan  yli 
kuusi kuukautta jonottaneita oli 34 (1,1 %). Noin 80 prosentissa hoito 
toteutui alle kolmessa kuukaudessa ja huomioon ottaen kohdassa 3 
kuvatut raportointi- ja tilastointivirheet, kukaan ei odottanut hoitoa yli 
kuutta kuukautta. 

Fysiatrian 352 toteutuneesta hoidosta 351 toteutui alle kolmessa 
kuukaudessa eikä kukaan odottanut hoitoa yli kuutta kuukautta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteamat odotusaikojen ylitykset 
eivät vastaa Helsingin kaupungilla olevia tietoja.

2. Kasautuvatko pitkät odotusajat tiettyihin sairausryhmiin ja jos kasautuvat, mihin 
sairausryhmiin? Missä sairausryhmissä on pisimmät odotusajat?

Manuaalisen seurannan mukaan sisätautialalla pisimmät jonot olivat 
paksusuolen kolonoskopiatutkimukseen, rasitusekg:hen, sydämen 
ultraäänitutkimukseen sekä yleissisätautivastaanotolle, joissa 
odotusajan pituus oli noin 3 kuukautta. Gastroskopia- ja 
diabetespoliklinikkajono oli 2,5 kuukautta. Potilaat pääsevät 
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erikoislääkärinvastaanottoa edeltäviin tutkimuksiin, mukaan lukien 
laboratorio- ja röntgentutkimukset, alle 3 kuukaudessa.

3. Mistä pitkä odotusaika johtuu?

Sisätautien lähetemäärät ovat kasvaneet erityisesti gastroenterologian 
ja kardiologian aloilla. Tähystystutkimuksia tehdään nykyisin enemmän 
ja indikaatiot  tutkimuksiin ovat väljentyneet. Aiemmin yleinen 
radiologien tekemä paksusuolen varjoainetutkimus eli kolongrafia on 
jäänyt pois käytöstä ja se on korvattu skopiatutkimuksella 
sisätautipoliklinikoilla. Krooniset sisätautialan sairaudet ovat 
lisääntyneet ja toisaalta niiden ennuste on parantunut, jolloin 
tutkimuksia ja seurantaa tehdään enemmän ja laajemmin. Viimeisen 
kuuden kuukauden aikana kolonoskopiajono on lyhentynyt  2 kuukautta 
ja muiden osalta jonotilanne on pysynyt suurin piirtein ennallaan ja 
hoitotakuun kannalta tavoitteessa.       

Selvityspyynnössä mainitut ylitykset selittyvät Pegasos-
tietojärjestelmän monimutkaisuudella. Järjestelmä mahdollistaa 
kirjaamisvirheet monissa vaiheissa.   

Terveyskeskuksen tietohallinnossa lääkäri kävi läpi potilaskohtaisesti 
kaikki selvityspyynnössä tarkoitetut 19 fysiatrian potilasta ja ilmeni, että 
17 tapauksessa hoidon aloitusmerkintä puuttui. Kahdessa tapauksessa 
oli kyseessä puhelinkonsultaatio. Myös osalla sisätautien potilaista 
tiedoissa oli kirjaamisvirhe. Näin ollen molemmilla sisätautien ja 
fysiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneita on kirjautunut tai jäänyt 
virheellisesti hoitotakuutilastoihin. Todellisuudessa siis kukaan ei 
odottanut hoitoa yli kuutta kuukautta.

4. Mihin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi on ryhdytty ja miten 
toimenpiteissä on onnistuttu?

Kaupunginsairaalan tavoitteena on teettää 300 kolonoskopiatutkimusta 
palvelusetelillä. Odotusaikoja pyritään lyhentämään myös tekemällä 
kliinistä lisätyötä arki-iltaisin ja lauantaisin. Kesäkuussa 2011 tilanne 
kolonoskopiajonon suhteen on parantunut. Sähköisten konsultaatioiden 
määrää pyritään lisäämään. Lisäksi syyskuussa 2011 aloitetaan 
sisätautilääkärin jalkautuva vastaanottopilotti kahdella terveysasemalla. 
Lähes kaikilla terveysasemilla jatkuu sisätautilääkärin 
ryhmäkonsultaatiotoiminta.   

Fysiatriassa tehtiin viime vuonna organisaatiomuutos toimipaikkoja 
keskittämällä. Tämän odotetaan tehostavan toimintaa. Lisäksi noin 10 
prosenttia lähetteistä muutetaan konsultaatioiksi ja ohjeistetaan jatko-
hoito. Läheteohjausprosessia tehostetaan yhdessä HYKSin kanssa. 
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Kevään 2011 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota hoitotakuun 
kirjaamiseen, jotta tilastovirheitä ei syntyisi. Kevään aikana on 
järjestetty kokouksia, joissa on käsitelty kirjaamista ja käyty läpi 
aiemmassa analyysissä todettuja virheitä. Positiivista kehitystä on 
tapahtunut. Esim. joulukuussa 2010 todettiin 168 sisätautipotilasta, 
joiden kohdalla  hoitotakuu oli kirjautunut virheellisesti ylittyneeksi. 
Huhtikuun 2011 analyysissä vastaava määrä oli enää 46 potilasta.     

Tietojärjestelmän toimittajan (Logica) kanssa tehdään jatkokehitystyötä, 
jotta kirjaaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja virheiden 
mahdollisuus vähenisi. 

Hoitotakuun toteutumista seurataan jatkuvasti kaupunginsairaalan 
johtoryhmässä ja ajanvarauspoliklinikoiden kehittämistyöryhmässä.

5. Tarjotaanko jonossa oleville potilaille mahdollisuutta saada hoitoa ostopalveluna 
kotimaasta toisesta julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä tai 
ulkomailta?

Koska kuuden kuukauden hoitotakuu ei ylity, ostopalveluja ei käytetä 
lukuun ottamatta kolonoskopiapotilaille tarjottavia palveluseteleitä. 
Pieni osa sisätautialan lähetteistä ohjataan myös työnjakosopimuksen 
mukaan HYKSin sisätautialalle. Myöskään fysiatriassa. ei käytetä 
ostopalveluja.

6. Otetaanko potilaaseen yhteyttä, jos jonotusaika venyy aiemmin ilmoitetusta? 
Miten yhteydenotto tapahtuu?

Hoitotakuupotilaat saavat 21 vuorokauden sisällä ajanvarauskirjeen, 
jossa on poliklinikka-aika tai ns. hoitotakuukirjeen, jossa kerrotaan, 
milloin potilas tulee ajan saamaan. Tässä ilmoitetaan arvio 1 
kuukauden tarkkuudella. Jos potilaan aika siirtyy poliklinikoista 
johtuvista syistä, potilaaseen otetaan yhteyttä uudella 
ajanvarauskirjeellä tai puhelimitse.

Selvitys hammas-, suu- ja leukasairauksia koskeviin kysymyksiin

Selvityspyynnön kohta tarkoittanee Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin suu- ja leukasairauksien klinikan toimintaa, ei Helsingin 
terveyskeskuksen toimintaa.

Selvitykset psykiatriaa koskeviin kysymyksiin

Lähetteiden käsittelyyn liittyvästä Pegasos-järjestelmän 
tietokoneajosta, jonka perusteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 
on raportoitu, tutkittiin järjestyksessä otantana 10 lyhyintä ylitystä 
(käsittelyaika 22 päivää), 10 pisintä ylitystä (käsittelyaika 113 – 1437 
päivää) ja 10 konsultaatiopoliklinikan ylitystä (käsittelyaika 23 – 33 
päivää).
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Ensimmäisessä otannassa (lyhyet ylitykset) viisi lähetettä oli käsitelty 
sairauskertomusmerkintöjen mukaan samana päivänä, yksi viikossa, 
kahden paperilähetteen perusteella tehdyt hoitovaraukset olivat 
toteutuneet kaksi päivää lähetteen saapumisesta ja kaksi lähetettä oli 
sisäisiä lähetteitä jo käynnissä olevista hoidoista.  

Toisessa otannassa (pitkät ylitykset) yksi lähete koski poliklinikan 
hoidossa olevaa potilasta, joka oli pitkässä sairaalahoidossa HUSin 
osastolla ja josta tehtiin lähete takaisin poliklinikalle yli kuukautta ennen 
uloskirjausta. Toinen lähete oli osoitettu väärälle resurssille, mutta 
sairauskertomustietojen perusteella se oli kuitenkin käsitelty kahdeksan 
päivän kuluttua. Yksi sisäinen lähete (ei hoitotakuu) oli osoitettu 
päiväsairaalaan, josta haastattelukutsu oli lähetetty alle kahdessa 
viikossa. Yhden lähetteen käsittely oli tapahtunut samana päivänä. 
Yhden potilaan ensimmäinen konsultaatiokäynti oli tapahtunut 
seuraavana päivänä. Neljä lähetettä oli sisäisiä lähetteitä psykiatriseen 
fysioterapiaan potilaista, jotka olivat jo hoitosuhteessa. Yhden lähetteen 
käsittely oli kestänyt 34 päivää, mutta kyseessä ei ollut 
hoitotakuulähete, vaan se koski psykoterapia-arviointia varten tehtävää 
tutkimusta HUSin syömishäiriöyksikössä tapahtuneen hoidon jälkeen.   

Kolmannessa otannassa (konsultaatiopoliklinikka) yksi potilas siirtyi  
viikon kuluttua  lähetteen kirjoittamisesta pois kaupunginsairaalasta 
yksityiseen hoitokotiin. Potilas oli jo ollut psykiatrisen sairaanhoitajan 
konsultaatiossa aiemmin ja hänelle pyydettiin uutta konsultaatiota. 
Kolmelle potilaalle oli tehty kotikäynti 21 päivän, 22 päivän ja 35 päivän 
kuluttua lähetteen saapumisesta (viimeisin näistä oli käsitelty 13 päivän 
kuluttua lähetteen saapumisesta).  Kuuden potilaan ensimmäinen 
konsultaatiokäynti oli toteutunut alle 21 päivässä lähetteen 
saapumisesta.     

Edellä olevasta ilmenee, että vain yhden 30:stä psykiatriaosastolle 
saapuneesta lähetteestä käsittelyaika ylitti 21 päivää, eikä tässäkään 
ollut kysymys hoitotakuun piiriin kuuluneesta lähetteestä. 

Pegasos-järjestelmästä tuotetut listaukset eivät aina pidä paikkaansa. 
Osa syistä johtuu ohjelmiston ja osa käyttäjien virheistä. Psykiatrian 
poliklinikoilla lähetejärjestelmän käyttäjiä on useita.  Järjestelmän 
käyttäminen on monimutkaista ja itse järjestelmä tuottaa virheellisiä 
päivämääriä tiettyjen toimintojen yhteydessä. 

Psykiatristen lähetteiden käsittelyaikojen pituuksia selittävät mm. 
Pegasos-ohjelman virheet tai käyttäjien toimintatapaan sopimaton 
ohjelmalogiikka. Jos lähete liitetään ajanvaraukseen ilman jonoon 
vientiä, käsittelypäiväksi tulee ko. ajanvarauksen toteutuvan 
vastaanoton päivämäärä. Toiminto on uusi ja erityisesti psykiatriassa 
voi olla vuosia sitten tulleita lähetteitä, joihin on vuonna 2011 
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ajanvarauksen yhteydessä liitetty lähete. Ajanvaraajia on ohjeistettu 
olemaan liittämättä lähetettä ajanvaraukseen. 

Jos jo lähetteen käsittelyn yhteydessä annetaan kyseiselle lähetteelle 
välipalaute, kun halutaan välittää lähetteen tekijälle tieto potilaan 
hoitoon ottamisesta, lähetteen käsittelypäiväksi päivittyy käsittelyn 
yhteydessä tehdystä ajanvarauksesta toteutuvan vastaanoton 
päivämäärä. 

Psykiatriassa lähetteitä tulostetaan ja käsitellään paperitulosteen poh-
jalta. Lähetteiden käsittely ei toteudu Pegasoksessa reaaliaikaisena ja 
ilmeisesti tästä syystä Pegasoksessa lähetteille voi tulla pitkiä 
käsittelyaikoja. 

Näyttää siltä, että käyttäjät tekevät jonoon asettamisen sijasta suoraan 
hoitovarauksia, jolloin lähetteiden käsittelyajankohdat eivät kirjaudu 
oikein. Osa lähetteiden käsittelystä on kirjattu vain 
sairauskertomukseen. Listassa oli myös huomattava määrä sisäisiä 
lähetteitä, mm. 61 fysioterapialähetettä, jotka koskevat jo 
psykiatrisessa hoidossa psykiatriaosastolla olevia potilaita.               

Pegasoksen lähetejärjestelmä sisältää tällä hetkellä runsaasti 
käsittelyvaiheessa olevia lähetteitä. Ne koskevat potilaita, jotka on jo 
otettu psykiatriaosastolle hoitoon. Konsultaatiopoliklinikan lääkäri tulosti 
aiemmin vain paperitulosteen lähetteestä koskematta varsinaiseen 
lähetejärjestelmään ja teki konsultaation. Itse konsultaatiovastaus 
sairauskertomuksessa ei tällöin liittynyt konsultaatiolähetteeseen. 
Todennäköisesti myös seuraavassa järjestelmäajossa on huomattava 
määrä näitä jo hoidettujen potilaiden käsittelemättömiä lähetteitä.

7. Mikä on erikoisalan keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika?

Psykiatriaosaston keskimääräinen lähetteiden käsittelyaika on 1 – 3 
työpäivää. Tämä on mahdollistanut sen, että kiireellistä hoitoa 
tarvitsevat potilaat saavat 90 prosentissa käyntiajan kolmessa päivässä 
lähetteen saapumisesta ja vastaavasti kiireetöntä hoitoa tarvitsevat 
hoitotakuun piirissä olevat potilaat 80 prosentissa kolmen viikon sisällä.

8. Mistä syystä lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive on yli kolme viikkoa?

Lähetteiden käsittelyyn ottamisen viive ei ole yli kolme viikkoa. 
Virheellinen tieto johtuu edellä kuvatuista tietoteknisistä ongelmista ja 
ohjelman sisältämistä virheistä sekä vaikeaselkoisen ohjelman käyt-
töön liittyvistä ongelmista.

9. Otetaanko potilaaseen yhteys, jos lähete käsitellään vasta kolmen viikon kuluttua 
sen saapumisesta? Miten yhteydenotto tapahtuu?

Lähetteet käsitellään säädetyssä ajassa.
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10. Mihin toimenpiteisiin yksikössänne on ryhdytty lähetteiden käsittelyaikojen 
lyhentämiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?

Psykiatriaosaston omien selvitysten mukaan lähetteiden käsittelyajois-
sa ei ole ollut ongelmia. Jotta lähetejärjestelmästä otetut listaukset ja 
todellisuus vastaisivat toisiaan, lähetteiden käsittelijöille tulee antaa 
käyttökoulutusta ja opastusta järjestelmän aiheuttamien tunnettujen 
virheiden välttämiseen. Listausta vääristävät sisäiset lähetteet tulee 
käsitellä. Samoin järjestelmässä olevat osittain käsitellyt lähetteet 
aiheuttavat jatkossa ongelmia, koska ne purkautuvat vähitellen. 
Seuraava listaus sisältänee edelleen runsaasti virheellisiä lähetteiden 
käsittelyaikoja, koska vanhoja lähetteitä on osin purettu viimeisten 
kuukausien aikana.

11. Yhteenveto

Edellä olevan perusteella Helsingin terveyskeskuksen 
erikoissairaanhoidon toiminnassa lakisääteiset aikarajat toteutuvat 
sekä lähetteiden että hoitoon pääsyn osalta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 1040
Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä 
terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa 

HEL 2011-001469 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston valvontapäätöksen 17.10.2011, PU2636A, hoitoon 
pääsystä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 17.10.2011, 
PU2636A

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston valvontapäätöksen 17.10.2011, PU2636A, hoitoon 
pääsystä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa.  

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus päätti 15.8.2011 § 688 antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle pyydetyn selvityksen niistä toimenpiteistä, joilla 
hoitoon pääsy saatetaan lain mukaiseksi terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollossa.   

Esityslistan liitteenä on aluehallintoviraston valvontapäätös ja siihen 
tiivistelmänä otettu kaupunginhallituksen 15.8.2011 antama selvitys. 

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että valvontapäätökseen on kirjattu, että terveyskeskus 
on 11.10.2011 toimittanut aluehallintovirastolle ilmoituksen, jonka 
mukaan suun terveydenhuollon jonot on purettu. Aluehallintovirasto on 
päätöksessään todennut, ettei asia enää anna sille aihetta enempään.        

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
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Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös 17.10.2011, 
PU2636A

Tiedoksi

Terveyskeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.08.2011 § 688

HEL 2011-001469 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan selvityksen toimenpiteistä hoidon saatavuuden 
parantamiseksi terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa:

Asian taustaa

Aluehallintovirasto antoi 18.5.2011 valvontapäätöksen PU1454A 
hoitoon pääsystä terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa. 
Päätöksessä annettiin huomautus Helsingin terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollolle. Aluehallintovirasto totesi, että vaikka Helsingin 
terveyskeskuksen suun terveydenhuolto on aktiivisesti pyrkinyt 
täyttämään lakisääteisen hoitotakuuvelvoitteensa, ja vaikka tilanne on 
parantunut, ei hoidon saatavuus Helsingin terveyskeskuksen suun 
terveydenhuollossa vieläkään toteudu lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla.

Kunnallisten suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan 
jatkuvasti. Ikärajojen poistumisen kunnallisesta hammashoidosta 
vuoden 2002 loppuun mennessä ennakoitiin tapahtuvan 
kustannusneutraalisti, eikä yksityisestä hoidosta odotettu tapahtuvan 
merkittävää siirtymää kunnalliseen hammashoitoon (vrt. 
lainsäädäntömuutosten perustelut). Kuitenkin toukokuussa 2011 
Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa tehdyn 
ajanvarausselvityksen mukaan hoitoon hakeutui viikon aikana noin 500 
sellaista helsinkiläistä potilasta, jotka eivät aiemmin olleet käyttäneet 
terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluja. Neljäsosa tästä 
uusien potilaiden kysynnästä koski hoitotakuun piiriin kuuluvaa 
kiireetöntä hoitoa. Toisaalta niiden helsinkiläisten osuus, jotka olivat 
saaneet Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta, oli viime 
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vuosina laskenut; v. 2007 heitä oli 25,7 % ja v. 2010 24,2 %. Lisäksi 
hammaslääkäripalkkiotaksojen Kela-korvausten korvausprosentti oli v. 
2010 35,6 %, kun tavoite oli 40 % (vrt. lainsäädäntömuutosten 
perustelut). Näin ollen voidaan todeta, että lainsäädäntömuutokset ovat 
osoittautuneet merkittävästi ennakoituja haasteellisemmiksi 
kunnalliselle suun terveydenhuollolle.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuoltoon osoittama määräraha on 
kaksinkertaistunut vuodesta 2002 (30 milj. euroa, budjetin toteuma 
ilman poistoja, deflatoimaton luku) vuoteen 2011 (62 milj. euroa, 
budjetti ilman poistoja).

Hoitotakuun piiriin kuuluminen edellyttää, että kyse on sairaanhoidosta 
ja hoidon tarve on ei-kiireellinen. Rajanveto terveyden- ja 
sairaanhoidon välillä ei hoidon tarpeen arvioinnissa ole yksiselitteistä, 
jos asiakkaan kertoman perusteella ei tule esille tutkimuksen tai hoidon 
tarvetta. Kiireetöntä hoitoa kysyvien joukossa on asiakkaita, jotka eivät 
tiukasti tulkiten kuuluisi hoitotakuun piiriin, mutta joiden kohdalla 
erillisten ajanvaraus- tai jonotusjärjestelmien ylläpitäminen on 
käytännössä epätarkoituksenmukaista.

Selvitys toimenpiteistä, joilla hoitoon pääsyn tilanne saatetaan lainmukaiseksi

Helsingin terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa oli 17.4.2011 asti 
ns. hoitojonokäytäntö. Potilas sai ajan kiireettömään hoitoon kuuden 
kuukauden kuluessa yhteydenotostaan ja siinä tapahtuneesta hoidon 
tarpeen arviosta. Hammaslääkärin tutkittua potilaan hänet asetettiin 
tarvittaessa hoitojonoon odottamaan kaikkein kiireettömintä hoidon 
osaa. Hoitojonossa jonotusaika ei ylittänyt kuutta kuukautta. 
Hoitojonokäytännöstä luovuttiin 18.4.2011, jolloin aloitettiin 
palvelusetelikäytäntö. Tuolloin jonossa oli 
3 248 kiireetöntä hoitoa odottavaa potilasta.  25.7.2011 jonossa oli 
vielä 1 241 potilasta, ja jono saataneen purettua vuoden 2011 aikana.

18.4.2011 terveyskeskuksen suun terveydenhuolto siirtyi käytäntöön, 
jossa potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon yhtäjaksoisesti. 
Potilaan saatua kiireettömän hoidon ajan kuuden kuukauden kuluessa 
yhteydenotosta, hänelle joko annetaan tarvittava jatkohoitoaika 
terveyskeskuksen hammashoitolaan tai tarjotaan palveluseteliä. 
Palvelusetelillä potilas voi hankkia hoitosuunnitelman mukaisen hoidon 
palvelun tuottajiksi hyväksytyiltä yksityishammaslääkäreiltä. 
Palveluseteleitä on annettu 25.7.2011 mennessä kaikkiaan 3 168 
kappaletta (joista kaksi kolmasosaa koskee kiireetöntä hoitoa, loput 
ensiapuhoidon jatkohoitoa). Palvelun tuottajiksi hyväksyttyjä 
yksityishammaslääkäreitä on tällä hetkellä yli 100, ja vireillä on hanke 
koko prosessin sähköistämiseksi, mikä edelleen tehostaa toimintaa ja 
parantaa hoitoon pääsyä.
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Ajanvarauksen kehittäminen

Potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa on käynnistetty hanke erillisen 
ajanvarauskäyttöliittymän kehittämiseksi siten, että ajanvarausosion 
nykyiset rajoitteet voidaan ohittaa. Toteutuessaan hanke tehostaa 
keskitetyn ajanvarauksen toimintaa ja parantaa ajanvarauspalvelun 
laatua. Tämän lisäksi on käynnistetty terveyskeskustasoinen 
ajanvarauksen kehittämishanke. 

Digitaalinen itseilmoittautuminen on otettu käyttöön 24 
hammashoitolassa. Palvelussa potilas ilmoittautuu vastaanotolle 
asettamalla odotustilaan sijoitettuun lukijalaitteeseen viivakoodillisen 
kortin, esim. Kela- tai ajokortin. Näin vapautuvaa henkilökunnan 
työpanosta voidaan kohdentaa muun muassa palvelusetelikokeilun 
mukaisiin tehtäviin.

Työnjaon ja hoitokäytäntöjen kehittäminen

Työnjakoa ja hoitokäytäntöjä on muutettu vastaamaan paremmin 
suurta kysyntää. Aikuisten suun terveystarkastuksia on siirretty 
hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja neuvolaikäisten lasten 
tarkastuksia sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden 
terveysneuvontakäyntejä hammashoitajille. Työnjakoa ja tiimityötä 
kehitetään edelleen ja pilotoidaan Vuosaaren terveysaseman 
hammashoitolassa osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
koordinoimaa SUHAT-hanketta (Suun terveydenhuollon haasteet).

Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä määritellään 
potilaan yksilöllinen riski sairastua suun ja hampaiston sairauksiin. 
Riskiä määriteltäessä otetaan huomioon potilaan yleisterveys, 
omahoidon ta-so sekä hampaiston aikaisempi hoitohistoria. 
Riskimääritys vaikuttaa potilaalle laadittavaan yksilölliseen 
hoitosuunnitelmaan sekä seuraavaan tutkimusajankohtaan. 
Suuhygienisti osallistuu hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman 
toteuttamiseen ja toteutumisen arviointiin. Suuhygienistikäynnillä 
keskitytään terveyden edistämiseen, mahdollisiin suuhygienistin 
toimenkuvaan kuuluviin hoitotoimenpiteisiin ja potilaan omahoidon 
tukemiseen. Aikuisten kohdalla pyritään pitkiin hoitosuunnitelmiin, jotka 
toteutuessaan vähentävät turhia ajanvarausyhteydenottoja. 
Kouluikäiset ja sitä nuoremmat lapset ja nuoret ovat asetukseen 
perustuvan hoito-ohjelman ja kutsujärjestelmän piirissä. Aikuispotilaan 
terveydentilan salliessa hammaslääkärin tutkimusväli voi olla 4-5 
vuotta. Tämä antaa mahdollisuuden kohdentaa voimavaroja aiempaa 
paremmin hoidon tarpeen mukaisesti ja ottaa uusia potilaita hoidon 
piiriin. Edellä kuvattu menettely otettiin aikuispotilaiden osalta käyttöön 
keväällä 2010, ja tulokset näkyvät jo terveiden potilaiden pidentyneinä 
tutkimusväleinä. Potilaille annetaan mukaan kirjallinen ohje, johon on 
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merkitty seuraavan yhteydenoton ajankohta. Oireiden tai vaivan 
ilmaantuessa potilaalla on aina mahdollisuus ottaa yhteys 
ajanvaraukseen, jossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja toimitaan 
tilanteen edellyttämällä tavalla.   

Myös kiireellisen hoidon tehokas järjestäminen parantaa välillisesti 
kiireettömään hoitoon pääsyä. Helsingin terveyskeskus keskitti virka-
aikaisen, ensisijaisesti työikäiselle väestölle tarkoitetun ensiapuhoidon 
syksyllä 2005. Vuoden 2009 syksyllä aloitti toimintansa Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan yhteinen ilta-, 
viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys. Helsinki vastaa ns. isäntäkuntana 
tästä Haartmanin sairaalassa toimivasta yhteispäivystyksestä. 
Ensiapuhoidon toteutumista on selvitetty erillisessä 
tutkimushankkeessa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Rekrytointi

Henkilöstön saatavuutta niin pysyviin kuin määräaikaisiin tehtäviin on 
saatu parannettua yhteistyöllä Helsingin yliopiston 
hammaslääkärikoulutuksen, Metropolia-ammattikorkeakoulun sekä 
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kanssa. Käytännön 
harjoittelua suorittaville hammaslääkäreille ja suuhygienistiopiskelijoille 
on laadittu ohjelmat, joiden yhtenä tavoitteena on terveyskeskuksen 
työnantajakuvan edistäminen. Vastavalmistuneita hammaslääkäreitä 
onkin saatu hyvin rekrytoitua, mikä on kilpailuetu kiristyneillä 
työvoimamarkkinoilla. Hoitotakuuvelvoitteissa pysymiseksi 
terveyskeskuksen omalla henkilökunnalla on mahdollisuus tehdä 
lisätöitä paikallisen sopimuksen mukaisin ehdoin, tällä erää vuoden 
2011 loppuun asti.

Ostopalvelun ja tilojen käytön tehostaminen 

Yksi osa ostopalveluna hankittavaa palvelukokonaisuutta (kaikkiaan 
noin 15 % suun terveydenhuollon budjetista) on terveyskeskuksen 
omissa tiloissa iltaisin tapahtuva jononpurkutoiminta (vuonna 2010 
yhteensä 9 674 potilaskäyntiä). Tämän, lähes kokonaan hoitojonon 
purkuun käytetyn voimavaran vapautuminen antaa mahdollisuuden 
kohdentaa se uusien potilaiden tutkimukseen ja hoitoon.  

Viimeisimmissä ostopalvelukilpailutuksissa on hankittu selkeitä 
kokonaisuuksia, jolloin vältetään hoitojaksojen turhaa pilkkoutumista. 
Myös sopimuskumppaneiden lukumäärä on vähentynyt, mikä parantaa 
toiminnan ohjauksen edellytyksiä. Sopimuksiin perustuvassa 
ostopalvelussa palvelun tuottajat käyttävät suoraan terveyskeskuksen 
potilastietojärjestelmää.

Tilaratkaisuilla voidaan tehostaa toimintaa ja edistää hoitoon pääsyä. 
Hammashoitoloiden keskittämistä jatketaan terveyslautakunnan 
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hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Myllypuron terveysasemalle 
valmistuu 12 hoitohuoneen hammashoitola keväällä 2012, jolloin 
pienten hoitoloiden lukumäärä vähenee viidellä. Hoitohuoneita lisätään 
myös hyödyntämällä muusta terveyskeskuksen käytöstä vapautuneita 
tiloja (Maunulan, Pihlajamäen ja Munkkiniemen terveysasemat), mikä 
mahdollistaa järkevän ammattiryhmien välisen työnjaon.

Terveyden edistäminen

Pitkällä aikavälillä vaikuttavin keino hoidon tarpeen ja kysynnän 
vähentämiseksi on sairauksien ilmaantuvuuden vähentäminen. 
Terveyden edistämisen rakenteita ja verkostoja on vahvistettu 
kaupunkitasoisesti ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistoiminnassa. 
Suun terveydenhuoltoon perustettiin vuoden 2010 alussa terveyden 
edistämisen asiantuntijan tehtävä. Internetin mahdollisuuksia potilaiden 
itsehoidossa kehitetään mm. pääkaupunkiseudun yhteisessä terveyden 
edistämisen hankkeessa. Puolustusvoimien ja Metropolian 
suuhygienistiopiskeljoiden kanssa käynnistyi syksyllä 2010 yhteistyö 
kutsuntoihin liittyen. Työn alla on interaktiivinen esitietolomake, joka 
myös tukee potilasta oman terveytensä edistämiseen. Palvelua 
kehitetään edelleen digitaalisen hoitoonohjauksen palveluksi, joka 
mahdollistaa tietyin edellytyksin potilaan itsensä tekemän 
ajanvarauksen hoidon tarpeen kannalta oikea-aikaisesti.

Syksyllä 2011 käynnistyy ”suun terveyden edistäminen sosiaalisessa 
mediassa” -hanke, johon Helsingin kaupunginhallitus myönsi 23.5.2011 
määrärahan kaupungin innovaatiorahastosta.

Kesäkuussa 2011 julkaistiin terveyskeskuksen www-sivuilla 
itsehoitosivut, jotka sisältävät myös suunterveysosion.

Ns. LIISU-hankkeessa otetaan syksyllä 2011 käyttöön liikkuva 
suunhoitoyksikkö. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti lasten 
ja nuorten suun terveyttä tavoittamalla riskipotilaat (tarve korostuu 
kouluhoitolaverkoston supistuessa). Edelleen tavoitteena on saada 
näkyvyyttä suun terveyden edistämiselle ja lisätä kaupungin hallinnon 
rajat ylittävää yhteistyötä.

Monet terveyden edistämiseen liittyvät strategiset toimintamittarit  
näyttävät suotuisaa kehitystä; muun muassa lasten ja nuorten 
karieksen ilmaantuvuus on keskimäärin edelleen vähentynyt. Myös  
tämä mahdollistaa sen, että aiempaa enemmän potilaita voidaan pitää 
hoidon piirissä.

Lopuksi

Millään uudella, yksittäisellä keinolla ei nykyisessä palvelujen kysyntä- 
ja työvoiman saatavuustilanteessa ole mahdollista saada huomattavaa 
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lisäystä kiireettömän hoidon tarjontaan vaarantamatta samalla muita 
lainsäädännöllisiä ja terveyspoliittisia tavoitteita. Toteuttamalla 
strategiansa mukaisia, edellä kuvattuja toimenpiteitä Helsingin 
terveyskeskus kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti toimintaansa 
vastaamaan väestön suun terveydenhuollosta kaikilta osin lain 
edellyttämällä tavalla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Paula Kokkonen

Lisätiedot
Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Maria Nyfors
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen Kimmo Helistö

Sirpa Asko-Seljavaara Sanna Hellström

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.11.2011 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1007, 1009 - 1022, 1026, 1029 - 1036 ja 1038 - 1040 §:t

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1008 ja 1028 §:t

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1023 - 1025 ja 1027 §:t

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.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
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

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.

4
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VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 1037 §

Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta valituksella

 se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös 
välittömästi vaikuttaa

 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai 

muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke 

saattaa huomattavasti vaikuttaa
 kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös 

vaikuttaa
 toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka 

tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai 
kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön 
laatuun muutoin vaikuttaminen

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: PL 120
 00521 HELSINKI
Faksinumero: 010 36 42079
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Puhelinnumero: 010 36 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon 
asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 235 (235)
Kaupunginhallitus

14.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alvnro
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus helsinki.kirjaamo@hel.fi FI0680001200062637 FI02012566

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.


