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Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto 1. varapuheenjohtaja

poistui 17:16, poissa: osa 895 §
Ylikahri, Ville 2. varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Hakola, Juha poistui 17:08, poissa: 891 - 895 §:t
Halla-aho, Jussi
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja
Moisio, Elina
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D poistui 17:17, poissa: osa 895 §
Pajamäki, Osku
Rauhamäki, Tatu
Rissanen, Laura
Sumuvuori, Johanna

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Vapaavuori, Jan kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
poistui 17:04, poissa: 890 - 895 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja

poistui 17:12, poissa: 892 - 895 §:t
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Tähtinen, Kaisu johtava kaupunginasiamies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö

vs. hallintojohtaja
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 
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päällikkö
poistui 16:11, läsnä: 877 - 884 §:t

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
Villeneuve, Anna vs. hallintosihteeri
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§ Asia

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

878 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

879 Kj/1 V Globaalin vastuun strategia

880 Kj/2 V Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan 
toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017

881 Kaj/1 V Viikin korttelin nro 36262 ja puistoalueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12031)

882 Kaj/2 V Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061)

883 Stj/1 V Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen

884 Kj/3 Elinkeinopolitiikan aktiivinen rooli palvelumarkkinoiden kehittymiseen 
ja toimivuuden tukemiseen

885 Kj/4 Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan 
palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen

886 Kj/5 Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 
valmistelutilanne

887 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

888 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

889 Ryj/1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Riihimäen 
Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen jätevedenpuhdistamo)

890 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

891 Kaj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

892 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

893 Sj/1 Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä

894 Sj/2 Urheilusaavutuksista palkitseminen

895 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 877
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Hakola) ja 
Pajamäen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Halla-ahon (varalla Hakola) ja 
Pajamäen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 878
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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§ 879
V Globaalin vastuun strategia

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Globaalin vastuun strategia 210812.pdf
2 Globaalin vastuun strategia taustamuistio 210812.pdf
3 Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot.pdf
4 Globaalin vastuun strategia ehdotus.pdf
5 Globaalin vastuun strategia taustamuistio ehdotus.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä globaalin vastuun strategian 
liitteen 1 mukaisena.

Esittelijä

Tausta

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan 
2009–2012 sisältyy globaalin vastuun strategian valmistelu valtuustolle. 
Kaupunginhallitus on iltakoulussa 2.11.2009 merkinnyt tiedoksi 
esiselvityksen globaalin vastuun strategian valmistelusta. 
Kaupunginjohtaja asetti 22.9.2010 johtajistokäsittelyssä työryhmän 
valmistelemaan ehdotuksen globaalin vastuun strategiaksi. Työryhmä 
koostui talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen, 
henkilöstökeskuksen ympäristökeskuksen ja hankintakeskuksen 
edustajista.

Työryhmän haasteena oli globaalin vastuun strategian sisältöalueiden 
määrittely suomalaisen paikalliseen toimintaan keskittyvän 
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kuntaorganisaation ja lisääntyvien globaalien vuorovaikutussuhteiden 
moninaisessa vuorovaikutuskentässä. Työryhmä keskittyi työssään 
globaalin vastuun keskeisten teemojen tunnistamiseen, jotta voidaan 
käydä keskustelua kunnan roolista globaalin vastuun kantamisessa 
ennen toimenpiteiden määrittelyä.

Työryhmän ehdotus globaalin vastuun strategiaksi ja taustamuistio 
valmistuivat 2.3.2012. Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt 
strategiaehdotuksesta ja taustamuistiosta lausunnot 
kaupunginhallitukselle lauta- ja johtokunnilta 30.4.2012 mennessä.

Globaalin vastuun määrittely

Suomesta ei ole toistaiseksi käytettävissä esimerkkejä kunnan 
globaalin vastuun strategioista. Yritysmaailmassa vastaavia linjauksia 
tehdään yhteiskuntavastuun nimellä.

Globaalin vastuun sisällölle ei ole kunnan toiminnassa löydettävissä 
yksiselitteistä luokittelua. Vastuun ulottuvuuden riippuvat organisaation 
toiminnan luonteesta. Toisaalta monet suomalaiset julkisen palvelun 
arvot ja periaatteet toteuttavat kansainvälisiä sopimuksia ja perustuvat 
ajatukseen yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta.

Globaalin vastuun määrittelyn lähtökohtana on käytetty kaupungin 
strategiaohjelmaa 2009-2012, maan hallitusohjelmaa ja valtioneuvosto  
periaatepäätöstä yhteiskunta- ja yritysvastuun kehittämisestä eri 
sektoreilla.

Strategiaohjelmasta ja kansallisista globaalin vastuun teemoista 
voidaan johtaa kunnan globaalin vastuun piirin kuuluviksi alueiksi:

 paikalliset toimet ilmastonmuutoksen ja rajat ylittävien 
ympäristösuojelukysymysten ratkaisemiseksi

 hankintojen globaalia ulottuvuutta sisältävät 
ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset

 maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyvät paikalliset 
toimet

 kansainvälisen toiminnan linjaukset
 taloudenhoitoon ja rahoitusmarkkinoihin liittyvät rajat ylittävät 

toimenpiteet
 työhön ja henkilöstöön liittyvät toimenpiteet.

Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin tarkasteltaviin alueisiin.

Globaalin vastuun ulottuvuuksista valtion toimivaltaan selkeästi 
kuuluvat alueet ovat:
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 globalisaation taloudellinen hallinta ja sääntely
 kansainväliset talouteen ja verotukseen liittyvät sopimukset ja 

lainsäädäntö
 maailmanlaajuiset kehityskysymykset ja kehitysyhteistyö
 kansainvälinen turvallisuus
 ihmisoikeudet
 kansainvälinen liikkuvuus

Globaaliin vastuuseen liittyen kaupungin strategioissa ja 
toimintaohjelmissa on valmiiksi määriteltynä periaatteellisia linjauksia, 
tavoitteita ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Globaalit kysymykset ovat 
haaste kaupungin kaikilla toimialoilla. Globaalin vastuun kantaminen on 
kaupungin toiminnan kokonaisvaltaista laatua ja sen kehittämistä

Globaalin vastuun strategian sisältö on jäsennetty teemoihin: 
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja 
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon 
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöön liittyvät 
kysymykset. Lisäksi on määritelty ne globaalin vastuun ulottuvuudet, 
jotka kuuluvat valtion toimivaltaan.

Globaalin vastuun strategia on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

Taustamuistioon on koottu olemassa olevia tai valmisteilla olevia 
linjauksia. Näistä on tiivistetty globaalin vastuun strategian linjaukset. 
Kaikkia linjauksia ei ole yksityiskohtaisesti tai toimenpidetasolla 
toistettu globaalin vastuun strategiassa. Erityisesti hankintastrategia ja 
ympäristöpolitiikka sisältävät globaalin vastuun edistämiseen liittyviä 
toimenpiteitä.

Globaalin vastuun strategiaan sisältyy ympäristöpolitiikan tarkistamista 
valmistelleen työryhmän ehdotus siinä muodossa, kuin se on 
lausunnoilla lautakunnissa 30.4.2012 saakka.

Globaalin vastuun strategian taustamuistion on esityslistan tämän 
asian liitteenä 2.

Lausunnot

Globaalin vastuun strategiasta ja taustamuistiosta on saatu yhteensä 
24 lausuntoa eli 12 lautakunnan, 6 johtokunnan ja 6 viraston lausunnot.

Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot ovat esityslistan tämän 
asian liitteenä 3.

Lausunnoilla olleet työryhmän valmistelema ehdotus globaalin vastuun 
strategiaksi on esityslistan tämän asian liitteenä 4 ja taustamuistio 
liitteenä 5.
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Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että strategiaehdotusta 
pidetään pääsääntöisesti toimivana kokonaisuutena ja rajauksia 
onnistuneina. Lausunnoissa myös pääsääntöisesti todetaan 
hallintokunnissa jo noudatettavan globaalin vastuun linjauksia. 
Merkittävin konkreettinen lisäysehdotus on kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan sekä kaupunginmuseon johtokunnan ehdotus 
kulttuuristrategian linjausten lisäämisestä taustamuistioon ja lyhyesti 
itse strategiaan.

Terveyslautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki ilmeisesti Suomen 
ensimmäisenä kuntana on laatimassa oman globaalin eli 
maailmanlaajuisen vastuun strategian. Terveyslautakunta toteaa, että 
ehdotus Helsingin kaupungin globaalin vastuun strategiaksi ja sen 
sisältämä taustamuistio ovat tärkeä kannanotto terveellisen ja 
turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuden suunnitteluun. 
Terveyslautakunta esittää, että globaalin vastuun strategian osana 
kaupunki päättää hankinnoissaan välttää yhteistyötä toimittajien 
kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen.

Sosiaalilautakunta pitää ehdotuksen rajausta onnistuneena sekä 
kannattaa ja yhtyy linjauksiin. Sosiaalilautakuntaa nostaa esille 
kysymyksen erillisstrategian tarpeellisuudesta.

Henkilöstökeskus kannattaa esitettyjä näkemyksiä.

Nuorisolautakunta pitää esitettyjä tavoitteita kannatettavina, mutta 
haluaisi laajentaa tarkastelua laajempaan luonnonvarojen kuluttamisen 
tarkasteluun sekä toteaa, että strategiaa tulisi laajentaa digitaalisen 
maailman antamiin mahdollisuuksiin.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää globaalin vastuun tunnistamista 
hyvänä, mutta toteaa kulttuurin roolin jääneen vähälle käsittelylle. 
Johtokunta esittää kulttuuristrategian linjauksien ottamista huomioon 
sekä mainitsee rakennetun kulttuuriympäristön merkityksen.

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta toteaa kaikilta strategian 
alueilta jo käynnissä olevia toimenpiteitä.

Helsingin Energian johtokunta toteaa myös strategian eri alueilta 
Energian jo toteuttamia toimenpiteitä. Esimerkiksi 
polttoainehankinnassaan Helsingin Energia edellyttää myyjältä 
sitoutumista vähintään YK:n Global Compact -periaatteisiin.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen 
johtokunta kannattaa tehtyjä linjauksia ja painottaa henkilöstön ja 
esimiesten osaamista ymmärtää ja ottaa huomioon 
monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä 
kysymyksiä.
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Asuntotuotantotoimikunta pitää esitettyä strategiaa hyvänä.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää sisältöalueiden valintoja 
perusteltuina ja ehdottaa Helsingin kulttuuristrategian 2012-2017 
linjausten ottamista huomioon.

Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki on tunnistanut 
ja määritellyt globaalin vastuun teemat ja kaupungin roolin globaalin 
vastuun kantamisessa. Strategia on kaupungin sisäisen käytön lisäksi 
tärkeä julkinen viesti myös asukkaille ja kaupungin sidosryhmille. 
Lautakunta esittää strategian sisällön esittämismuodon työstämistä 
ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Lautakunta pitää sisältöalueita 
onnistuneesti jäsenneltyinä ja kannatettavina.

Opetuslautakunta katsoo, että strategian ulottuvuudet ovat perusteltuja, 
mutta yksiselitteisen globaalin vastuun puuttuessa tulee strategiaa 
tarpeen mukaan päivittää. Opetuslautakunnalla ei ole huomauttamista 
strategian toimenpide-ehdotuksista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä, että kaupungin globaalin 
vastuun linjaukset ovat strategiamuodossa. Kaupunkisuunnittelussa 
ilmastonmuutoksen hillintä on merkittävin globaalin vastuun ulottuvuus. 
Lautakunta toteaa globaalin vastuuseen liittyvän huomattavia 
epävarmuuksia, kuten mahdollisen elinolosuhteiden heikentymisen 
aiheuttama lisääntyvät muutto maapallon pohjoisille alueille. 
Lautakunta toteaa lisäksi, että globaalin vastuun strategiaan sisältyvät 
ympäristöpolitiikan linjaukset ovat osin (melu, ilmanlaatu, 
luonnonsuojelu) ristiriidassa kaupunkirakenteen tiivistämispyrkimysten 
kanssa. Tämä aiheuttaa tarpeen arvioida keskeisimpien 
ympäristöpoliittisten tavoitteiden sovellukset aina vallitsevan tilanteen ja 
alueellisten reunaehtojen mukaan. Käytännössä tiukkenevat melu- ja 
ilmanlaatulinjaukset sekä alueiden varaaminen luonnonsuojeluun 
vähentävät rakentamis- ja tiivistämismahdollisuuksia olemassa 
olevassa kaupunkirakenteessa.

Ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tärkeänä 
linjauksena, joka täydentää hyvin kaupungin ympäristöpoliittisia 
linjauksia. Lautakunta pitää strategian tavoitteita perusteltuina.

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta ei esitä muutoksia 
strategiaan ja kuvailee työväenopiston toimenpiteitä, jotka jo toteuttavat 
strategian linjauksia.

Taidemuseon johtokunta toteaa vastuualueiden ja toimenpide-
ehdotusten olevan hyvin perustellut.

Asuntolautakunnan mukaan ehdotuksessa on otettu huomioon 
kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta keskeiset teemat ja 
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toimenpiteet. Lisäksi lautakunnan mielestä tulee kiinnittää huomiota 
kaupungin eri alueiden säilymiseen viihtyisinä ja turvallisina 
asuinalueina kaikille kaupunkilaisille.

Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki ottaa osaa globaaliin 
vastuunkantoon. Lautakunta toteaa liittyen vesiensuojeluun ja Itämeren 
suojeluun, että ehdotuksessa ei oteta kantaa öljyonnettomuuksien 
ehkäisyyn.

Rakennuslautakunta kuvaa lausunnossaan käynnissä olevia 
toimenpiteitä mm. energiatehokkuuden, maalämmön, pyöräilyn ja 
hulevesien osalta.

Kiinteistövirasto tarkastelee kiinteistölautakunnan toimialaan kuuluvina 
asioina ilmastonmuutoksen torjunnan, asukasrakenteen kehittymisen, 
henkilöstön ja hankinnan käynnissä olevia toimenpiteitä, jotka 
toteuttavat globaalin vastuun linjauksia.

Tietokeskus toteaa ehdotuksen olevan selkeä.

Palmia liikelaitos toteaa, että strategiassa on esitetty kattavasti 
globaaleja teemoja ja pitää reilun kaupan tuotteiden käytön edistämistä 
kannatettavana.

Taloushallintopalvelu -liikelaitos kertoo toimenpiteistään, joilla se on 
hankintojen, ympäristön, taloudenhoidon vastuullisuuden ja harmaan 
talouden torjunnan sekä henkilöstön ja monimuotoisuuden alalla jo 
pyrkinyt edistämään globaalin vastuun strategiassa painotettuja asioita.

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole lausuttavaa.

Lausuntokierroksen jälkeen strategiaan ja taustamuistioon tehdyt muutokset

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnon mukaisesti on lisätty 
globaalin vastuun strategian sivulle viisi, jossa todetaan, että ”Yhteinen 
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja 
kulttuurin säilyttämistä”, maininta ”ja kaikkien asukkaiden kulttuurisia 
oikeuksia”. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä kaupunginmuseon johtokunnan 
lausuntojen mukaisesti taustamuistioon on lisätty kulttuuristrategiaa 
2012-2017 koskeva osuus.

Nuorisolautakunnan lausunnon mukaisesti taustamuistioon on lisätty 
osuus kaupungin ekotukihenkilötoiminnasta.

Globaalin vastuun strategiaan ei sisälly työryhmän ehdotuksessa ollutta 
ehdotusta kaupungin omasta luottamushenkilöiden ja työntekijöiden 
lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmästä. Vain 
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ympäristölautakunta piti ehdotusta tarpeellisena. Asiasta on 
ympäristölautakunnan mainitsema ehdotus vuodelta 2009. Uuden 
kaupungin sisäistä hallintoa vaativan toiminnon perustamista ei 
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa voi pitää perusteltuna.

Eräitä lautakuntakuntien yksityiskohtaisempia lisäysehdotuksia, joista 
esimerkkeinä ovat kaupunginmuseon johtokunnan esitys rakennetusta 
kulttuuriympäristöstä ja nuorisolautakunnan esitys kasvisruokailun 
lisäämisestä ei ole lisätty globaalin vastuun strategiaan, koska 
strategian perusajatus on toimia koko kaupunkikonsernin 
yleisluontoisena periaateasiakirjana. Pelastuslautakunnan esitys 
öljyonnettomuuksien ehkäisystä on globaalin vastuun strategiassa 
mainittuun Itämeren suojeluun liittyvä yksi toimenpide, mutta 
strategiassa ei ole toistettu kaikkia toimenpiteitä. Terveyslautakunnan 
esityksen yhteistyön välttämisestä hankinnoissa niiden toimittajien 
kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen, 
voidaan tulkita sisältyvän valtion linjausten mahdollistamissa puitteissa 
globaalin vastuun strategian hankintojen, taloudenhoidon 
vastuullisuuden ja harmaan talouden linjauksiin. Strategiaan on 
hankintojen kohtaan lisätty ”Kaupunki tekee elinkeinoelämän kanssa 
yhteistyötä yhteiskuntavastuun edistämiseksi”.

Lisäksi strategiaan on lisätty: Kaupunki pitää tärkeänä aktiivisuutta 
edesauttaa veroparatiisien torjuntaa. Kaupunki kannattaa kansallisia ja 
kansainvälisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää veroparatiisien 
käyttöä verojen kiertämiseen. Kaupunki pyrkii välttämään sellaisten 
tahojen kanssa toimimista, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.

Esityksen liitteenä olevaan Globaalin vastuun strategian 
taustamuistioon on lisätty sivulle 43 ennen kohtaa ”Henkilöstö" uusi 
väliotsikko ja tekstikappale: 

Veroparatiisit

Hankintalain ja tilaajavastuulain säännöksiä sekä kaupungin 
hankintastrategiaa, harmaan talouden torjuntaohjetta ja globaalin 
vastuun strategiaa - soveltamalla voidaan ainakin osittain torjua 
verovarojen päätymistä veroparatiiseihin. Näillä keinoin saadut 
selvitykset todentavat tarjoajan tai toimittajan rekisteröitymistä sekä 
verojen ja muiden lakisääteisten maksujen maksamista. Selvitykset 
ovat näissä tapauksissa tarjoaja- ja sopimuskumppanikohtaisia. Siten 
esimerkiksi yhtiöjärjestelyin tehdyt varojen siirrot jäävät selvittämisen 
ulkopuolelle. Sellaisia järjestelyitä ei voida hankintalakiin perustuen 
selvittää, vaan tarjoajien tai toimittajien sitoutumiset siihen, etteivät 
käytä veroparatiiseja veronkiertoon, kuuluvat yhtiöiden 
yhteiskuntavastuun piiriin. Kaupunki voi yhteistyössä valtiovallan ja 
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elinkeinoelämän kanssa edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja 
tarvittavien tietojen läpinäkyvyyden lisäämistä.

Seuranta ja yhteistyö

Kaupungin tavoitteiden seurannassa ja toiminnan ohjauksessa 
hyödynnetään sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden 
seurantamittaristoja kuten ympäristöraporttia, tutkimus- ja tilastotietoa 
kaupungin sosiaalisesta kehityksestä kaupunginvaltuustolle ja harmaan 
talouden raportteja.

Helsingin kaupunki tulee jatkossa olemaan aktiivinen globaalin vastuun 
strategiaan liittyvässä kaupunkien välisessä yhteistyössä.

Täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston hyväksyessä globaalin vastuun strategian on 
kaupunginhallituksen tarkoituksena kehottaa kaikkia lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan globaalin 
vastuun strategian linjauksia talousarvion ja taloussuunnitelman 
puitteissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Globaalin vastuun strategia 210812.pdf
2 Globaalin vastuun strategia taustamuistio 210812.pdf
3 Päätöshistoriaan sisältymättömät lausunnot.pdf
4 Globaalin vastuun strategia ehdotus.pdf
5 Globaalin vastuun strategia taustamuistio ehdotus.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 644

Pöydälle 28.05.2012

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle elokuuhun asti.

21.05.2012 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Kaupunginorkesterin johtokunta 24.05.2012 § 19

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Johtokunnalla ei ole lisättävää Globaalin vastuun strategiaa 
valmistelevan työryhmän ehdotukseen. Orkesterin kansainvälinen 
yhteistyötoiminta on ehdotuksen peruslinjausten mukaista.

Esittelijä
Hallintopäällikkö
Hannu Linna

Lisätiedot
Virpi Tahvanainen, Viestintäassistentti, puhelin: 310 22710

virpi.tahvanainen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 112

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa Globaalin vastuun 
strategiaehdotuksesta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon:

"Terveyslautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki ilmeisesti Suomen 
ensimmäisenä kuntana on laatimassa oman globaalin eli 
maailmanlaajuisen vastuun strategian. Työryhmän kokoama 
taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten useilla eri tavoilla 
maailmanlaajuinen vastuu pyritään valtion ja kaupungin eri linjauksissa 
ja toiminnoissa ottamaan huomioon. Valtion ja kunnan roolien 
tarkentamiseen on tarvetta varmasti jatkossakin.

Terveyslautakunta toteaa, että ehdotus Helsingin kaupungin globaalin 
vastuun strategiaksi ja sen sisältämä taustamuistio ovat tärkeä 
kannanotto terveellisen ja turvallisen yhteiskunnan tulevaisuuden 
suunnitteluun. Hallintokuntarajat ylittävä yhteinen strategia voi 
toteutuessaan parantaa ihmisten ja elinympäristön tilaa monilla eri 
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tavoilla. On tarkoituksenmukaista, että kaikkiin tarkasteltaviin alueisiin 
liittyvät ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
kunnioittaminen.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen 
liittyen terveyslautakunta toteaa antaneensa 17.2.2010 lausunnon 
Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian 
luonnoksesta sekä 1.11.2010 lausunnon Helsingin kaupungin 
ympäristöpolitiikan luonnoksesta. Terveyslautakunta pitää globaalin 
vastuun strategiassa mainittuja ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun 
tavoitteita kannatettavina ja esittää, että toimenpide-ehdotusten 
toteuttamismahdollisuuksia selvitettäisiin. 

Hankintoihin liittyen terveyslautakunta toteaa, että kaupungin 
hankintakeskus toimii kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka 
kilpailuttaa ensisijaisesti yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa 
niiden osalta globaalin vastuun periaatteiden toteutumisesta. 
Terveyskeskus pyrkii huomioimaan globaalin vastuun periaatteet 
omissa kilpailutuksissaan siinä määrin kuin se on mahdollista. 
Hankintalain mukaan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten ja 
kriteerien, kuten esimerkiksi ympäristökriteerien, tulee liittyä hankinnan 
kohteeseen. Suuri osa terveyskeskuksen kilpailuttamista 
palveluhankinnoista koskee lääkäri- ja hoitajapalveluita, joiden 
tarjouspyynnöissä asetettaviin vaatimuksiin ympäristökriteerien 
liittäminen on hyvin vaikeaa. Terveyslautakunta esittää, että globaalin 
vastuun strategian osana kaupunki päättää hankinnoissaan välttää 
yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät ns. veroparatiiseja 
verojen kiertämiseen

Terveyslautakunta kannattaa maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen 
liittyviä linjauksia todeten, että niissä korostuvat hyvä ihmisarvoinen 
elämä turvallisessa ympäristössä sekä kielen oppiminen, työllistyminen 
ja vaikutusmahdollisuudet. Nämä kaikki ovat ihmisen terveyden ja 
toimintakyvyn kannalta keskeisiä edellytyksiä.  

Henkilöstöön liittyviä linjauksia terveyslautakunta kannattaa todeten, 
että ne ovat keskeisiä myös terveyskeskuksen toiminnan kannalta ja 
niiden mukaisesti toimitaan jo. 

Vielä terveyslautakunta toteaa, että taloudenhoidon osalta 
terveyskeskus noudattaa kaupungin ohjeita ja näin pyrkii edistämään 
esitettyjä tavoitteita. Osin nämä tavoitteet liittyvät myös kansainväliseen 
yhteistyöhön.

Terveysvaikutusten arviointi

Kaupungin globaalin eli maailmanlaajuisen vastuun strategian 
tarkoituksena on edistää osaltaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia 
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kaikkialla maailmassa. Strategian linjausten toteutumisella voi olla 
merkittäviä ja erittäin laajoja myönteisiä terveysvaikutuksia."   

Käsittely

08.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Edellä oleva päätös lausunnoksi syntyi äänestyksen jälkeen 
puheenjohtaja  Malisen ehdotettua jäsen Leppäsen kannattamana, että 
lausunnon neljännen kappaleen loppuun lisätään seuraava esitys: 
"Terveyslautakunta esittää, että globaalin vastuun strategian osana 
kaupunki päättää 
hankinnoissaan välttää yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka käyttävät 
ns. veroparatiiseja verojen kiertämiseen."

Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja puheenjohtaja Malisen 
vastaehdotuksen välillä todettiin lautakunnan äänin 6 (Tuuli Kousa, 
Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Karita Toijonen, 
Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Laila Inborr, Riitta Snäll) 
kannattavan puheenjohtaja Malisen vastaehdotusta.

17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 141

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle globaalin 
vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan lausunnon.

Sosiaalilautakunta pitää merkittävänä, että Helsinki on tarttunut 
globaalin vastuun teemaan ja lähtenyt määrittelemään, millaisen 
strategian avulla sitä voitaisiin toteuttaa. Työryhmän mukaan 
haasteena on ollut strategian sisältöalueiden määrittely suomalaisen 
kuntaorganisaation ja lisääntyvien globaalien vuorovaikutussuhteiden 
kentässä. Valmistelussa on keskitytty globaalin vastuun keskeisten 
teemojen tunnistamiseen, jotta voitaisiin käydä keskustelua kunnan 
roolista globaalin vastuun kantamisessa ennen toimenpiteiden 
määrittelyä. 
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Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan työryhmä on onnistunut 
hyvin rajaamaan kunnan globaalin vastuun piirin kuuluvat teemat, joita 
ovat ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja 
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon 
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöön liittyvät 
kysymykset. Lisäksi on määritelty ne globaalin vastuun ulottuvuudet, 
jotka kuuluvat valtion toimivaltaan.

Työryhmän kokoama taustamuistio on monipuolinen kuvaus siitä, miten 
globaali vastuu otetaan huomioon valtion ja kaupungin eri linjauksissa 
ja toiminnoissa. Valtion ja kunnan välinen työnjako ja strateginen 
kumppanuus ovat tärkeitä myös jatkossa, esimerkiksi pakolaisten 
vastaanottamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaalilautakunta pitää oikeansuuntaisena työryhmän ajatusta siitä, 
että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin globaalin vastuun tarkasteltaviin 
alueisiin.

Sosiaalilautakunta pitää globaalin vastuun strategiassa mainittuja 
ilmastomuutoksen ja ympäristösuojelun tavoitteita kannatettavina. 
Esitetyt linjaukset ovat yhdenmukaiset valmisteilla olevan Helsingin 
kaupungin ympäristöpolitiikan kanssa. Kaupungin luottamushenkilöiden 
ja työntekijöiden lentomatkojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen 
kompensointijärjestelmän käyttöönotto on kannatettava ehdotus ja 
osoitus kaupungin ilmastovastuusta. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että ruokapalvelun ja helsinkiläisten 
ruokaketjun ekologisen jalanjäljen pienentäminen on nostettu esiin. 
Vuonna 2010 hyväksytyn Ruokakulttuurin kehittämisvalinnat 
toimenpideohjelman mukaisesti lasten päivähoidossa on käynnistetty 
lastenruokailun luomuohjelman edellyttämät toimenpiteet yhteistyössä 
Palmian ja hankintakeskuksen kanssa. Tavoitteena on luomuruoan 
osuuden kasvattamisen päiväkotiruokailussa 50 %:iin vuoteen 2015 
mennessä sekä muutoksen kytkemisen päiväkotien pedagogisiin 
sisältöihin. 

Varhaiskasvatusta kaupunkitasolla ohjaaviin asiakirjoihin on lisätty 
ruokaan ja ruokakulttuuriin liittyviä pedagogisia sisältöjä ja päiväkotien 
toiminnassa ruokailutilanteilla, erilaisilla tutustumiskäynneillä ja 
tapahtumilla sekä muilla ruokaan liittyvillä sisällöillä tulee jatkossa 
olemaan entistä suurempi merkitys. Palmian kanssa yhteistyössä 
toteutetaan erilaisia teemaviikkoja ja –päiviä, joista esimerkkinä kevään 
2012 lähiruokaviikko ja syksyn 2012 sadonkorjuuviikko. Pedagogisten 
sisältöjen ytimenä on lapsen kokonaisvaltaisen ruokakokemuksen 
nostaminen keskiöön vuorovaikutteisessa prosessissa kasvattajien, 
vanhempien ja lasten kanssa. 
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Sosiaalilautakunta yhtyy taustamuistiossa esitettyyn käsitykseen, jonka 
mukaan Helsingin kaupungilla merkittävänä julkisten hankintojen 
tekijänä on mahdollisuus vaikuttaa kestävän kehityksen periaatteiden 
edistämiseen. Sosiaaliviraston tavoitteena on huomioida globaalin 
vastuun periaatteet omissa hankinnoissaan ja kilpailutuksissaan siinä 
määrin kuin se on mahdollista. Kaupungin hankintakeskus toimii 
kaupungin yhteishankintayksikkönä, joka kilpailuttaa ensisijaisesti 
yhteishankittavat tuotteet ja palvelut ja vastaa niiden osalta globaalin 
vastuun periaatteiden toteutumisesta.

Sosiaalilautakunta pitää myönteisenä sitä, että strategiassa mainitaan 
erikseen maahanmuutto ja monimuotoisuus ja että maahanmuutto 
ilmiönä otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä tavoitteena 
kaupunkilaisten hyvinvointi. Myös oman kielen ja kulttuurin tukeminen 
on kannatettavaa, samoin kuin se, että muunkielisten tarpeet 
ymmärretään ja palveluihin luodaan yhdenvertainen pääsy.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä muunkielisen henkilöstön määrän 
lisäämistä siten, että se vastaa muunkielisten osuutta kaupungin 
väestöstä. Sosiaaliviraston muunkielisen henkilöstön osuus on 
kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2011 lopussa muun kuin 
suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön osuus sosiaaliviraston 
henkilöstöstä oli 6.53 %. Muunkielisen henkilöstön osuus oli suurin 
vanhusten palveluissa, jossa muunkielistä henkilöstöä oli 15.74 %. 

Muunkielisen henkilöstön osuuden kasvattaminen sekä 
monimuotoisuuden kehittäminen liitetään sosiaalitoimen vuoden 2013 
henkilöstötavoitteisiin. Henkilöstöraportointia kehitetään siten, että 
muunkielisen henkilöstön määrän kehittyminen raportoidaan vuoden 
2012 henkilöstöraportoinnin yhteydessä.

Oppisopimuskoulutus on muunkielisille jatkossakin tärkeä väylä 
työllistyä sosiaalitoimen tehtäviin. Sosiaalivirastossa käynnistetään 
vuosittain yksi muunkielisille tarkoitettu oppisopimusryhmä lähihoitajan 
tutkinnon suorittamista varten, muunkielisiä on myös muissa 
oppisopimusryhmissä. 

Monimuotoisuutta kehitetään esimiesten ja työyhteisöjen 
monimuotoisuusvalmennuksilla.  Muunkielisille turvataan mahdollisuus 
osallistua suomen kielen opetukseen. Sosiaalivirastossa on hyviä 
kokemuksia muunkielisille työntekijöille, heidän esimiehilleen sekä 
muunkielisille opiskelijoilleen järjestetyistä verkostotilaisuuksista. 
Virastossa on otettu käyttöön myös erityisesti muunkielisille 
tarkoitettuja perehdytyskäytäntöjä. Jatkossa on tarvetta panostaa 
lisäksi muun muassa muunkielisten opiskelijoiden harjoittelujaksojen 
kehittämiseen. 
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Sosiaalilautakunta haluaa lopuksi nostaa esille kysymyksen 
erillisstrategian tarpeellisuudesta.  Parhaillaan on käynnistymässä 
vuosien 2013- 2016 strategiaohjelman sisältöjen ja rakenteen 
hahmottelu. Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan globaalin 
vastuun strategiset linjaukset ja toimenpiteet olisi mahdollista sisällyttää 
uuteen strategiaohjelmaan, jolloin erillistä strategiaa ei tarvittaisi. 
Hallintokunnat voisivat laatia omat linjauksensa ja 
talousarviotavoitteensa strategiaohjelman pohjalta.

Terveysvaikutusten arviointi

Kaupungin globaalin strategian tarkoituksena on edistää sosiaalisesti 
kestävää kehitystä Helsingissä sekä lisätä tietoisuutta kaupungin 
toimenpiteiden vaikutuksista muualla maailmassa. Näin linjausten ja 
toimenpiteiden toteutumisella voi olla merkittäviä ja myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

Henkilöstökeskus 30.4.2012

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Henkilöstökeskus kannattaa esitettyjä näkemyksiä ja toimenpiteitä. 
Henkilöstökeskus varautuu omalta osaltaan toteuttamaan sovittavat 
toimenpiteet.

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 26.04.2012 § 39

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisesti voi sanoa, että Helsingissä kynnys saattaa kansainväliseen 
tietoisuuteen omaa osaamistaan on kovin korkea. Kansainvälisesti 
tunnetuksi tullaan vasta kun on olemassa valmis tuote tai todistetusti 
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kreditoitu palvelu (kuten koulutusjärjestelmän PISA –arvio). 
Kansainvälistä mediaa ja yhteistyökumppaneita tulisi lähestyä jo kun on 
riittävän hyvä idea, konsepti tai suunnitelma. Kaupungille ominainen 
kansainvälinen ujous näkyy myös siinä, että lähdetään globaaleille 
kentille vain suurien hankkeiden ja ’highlight’ien kautta – kuitenkin 
kaupungin peruspalvelutuotanto on täynnä innovaatioita ja hyviä 
käytäntöjä, jotka ovat täysin ’vientikelpoisia’.  

Strategiassa on huomioitu riittämättömästi kansainvälisiin verkostoihin, 
tietoverkkoihin ja Internetiin liittyvät linjaukset ja tavoitteet. Globaalin 
vastuun strategiaa tulisi laajentaa digitaalisen maailman antamiin 
mahdollisuuksiin, kuten tiedottamiseen, verkostoitumiseen, 
liikkumiseen ja saavutettavuuteen liittyviin asioihin. 

Kansainväliset, merkittävästi tietoverkoissa toimivat, verkostot tulevat 
yhä tärkeämmiksi osaamisen jakamisen ja kehittämisen välineiksi. 
Helsinki voisi hyötyä aktiivisesta kansainvälisestä verkottumisesta 
toisaalta omaa osaamistaan tehokkaammin vieden sekä toisaalta sitä 
yhteistyössä rakentamalla. Nuorisoasiainkeskuksen kohdalla tällaista 
yhteistyötä rakennetaan verkkonuorisotyössä, digitaalisten pelien 
pelaamisessa, nuorten vaikuttamistoiminnassa ja monikulttuurisessa 
nuorisotyössä. Verkostoutumista rahoitetaan kansainvälisten tuki- ja 
rahoitusohjelmien kautta. 

Tietoverkot ylittävät myös maanosien ja niiden perinteisten 
hallinnollisten alueiden rajat. Globaalin vastuun tarkastelu antaa 
tässäkin suhteessa mahdollisuuden arvioida eurosentrismiä: 
Pääkaupunkiseutu ja Helsinki ovat jo nyt tunnettuja kansainvälisistä 
yrityksistään, maailmanluokan urheilu- ja kulttuuritapahtumista, 
WDC:stä, Guggenheimista jne. – Mitä olisivat kaupungin muun 
toiminnan globaalit mahdollisuudet? 

Mainittakoon, että nuorisoasiainkeskus on omassa 
kansainvälisyysohjelmassaan vuosille 2011-2013 määritellyt ”globaalin 
kansalaisuuden” kasvatustehtäväkseen. Nuorille luodaan 
mahdollisuuksia kokea kansainvälisyyttä sekä kotikaupungissaan 
Helsingissä että muualla maailmassa niin reaali- kuin 
verkkomaailmassa. Nuorten matkaryhmät suunnittelevat, valmistelevat 
ja toteuttavat nuorisovaihtoja. Nuorten vapaaehtoisvaihtoja toteutetaan 
toimimalla vastaanottavana tahona sekä lähettävänä tahona. 
Molemmat kuuluvat EU:n nuoriso-ohjelman tukemiin toimintoihin. 
Helsinkiläiset nuorisojärjestöt toteuttavat monikulttuurista toimintaa 
sekä kotikaupungissaan että osallistuvat itse maailmanlaajuisten 
järjestöjen ja tapahtumien ketjuihin. 

Globaalin vastuun strategia on moniaineksinen ja konkreettinen 
kiteytys Helsingin kaupungin keskeisistä mahdollisuuksista osallistua 
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maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemiseen. Taustamuistio 
syventää varsin informatiivisesti strategiaan tiivistettyjä esityksiä. 
Nuorisoasiainkeskus pitää esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä 
kannatettavina, mutta haluaa esittää niihin seuraavia näkökohtia.

On tärkeää, että globaalia vastuuta erityisesti ilmastonmuutosta 
käsitellään kaupungin strategiatasolla, koska vastuun kantaminen 
ulottuu lopulta kaikkiin kaupunkilaisiin ja koko kaupungin hallintoon. 
Tästä näkökulmasta katsottuna on huolehdittava siitä, että strategiassa 
esitetyt toimenpiteet ovat riittävän vaikuttavia ja laaja-alaisia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomen, pääkaupunkiseudun ja 
Helsingin erityisenä haasteena on, että kuulumme siihen pieneen 
joukkoon maapallon ihmisistä, jotka kuluttavat suurimman osan 
käytettävissä olevista luonnonvaroista. Meillä on vain yksi maapallo, 
mutta me suomalaiset elämme, kuin niitä olisi useampia. Tarvittaisiin 
noin kolme ja puoli maapalloa, jos kaikkien ekologinen jalanjälki olisi 
samansuuruinen kuin suomalaisten. (Ecological Footprint Atlas 2010).

Ilmastonmuutosta pidetään tällä hetkellä kaikkein pahimpana 
ympäristöuhkana. On kuitenkin muistettava, ettei omasta toiminnasta 
syntyneiden päästöjen leikkaaminen pelkästään riitä, vaan on 
vaikutettava myös elämäntavastamme johtuvan kulutuksen 
ilmastovaikutuksiin. Aina ottaessamme luonnonvaroja käyttöömme 
esimerkiksi uusien laitteiden muodossa, aiheutamme 
hiilidioksidipäästöjä jossain päin maailmaa. Globaalin vastuun 
kantaminen edellyttäisi siis kaupungin osalta laajempaa 
luonnonvarojen kuluttamisen tarkastelua. Hankintojen ekologisuus ja 
eettisyys ovat tärkeitä asioita, mutta vielä tärkeämpää olisi pohtia sitä 
voidaanko hankinta joskus jättää tekemättä. Voidaanko ostaa palvelua 
tuotteen sijaan? Mitä voisimme lainata, kierrättää tai yhteiskäyttää? 
Strategiassa voisi painottaa enemmän sitä, miten kaupunkina 
voisimme tuottaa samat palvelut kuntalaisille ekotehokkaammin 
vähemmillä luonnonvaroilla. Maailmanlaajuiset vaikutuksemme ovat 
jääneet meiltä ohuesti ymmärretyiksi, jos esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi keskitymme vain oman 
kaupunkimme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 

Kulutuksestamme syntyy paljon jätettä sekä tuotteiden 
valmistusmaissa että täällä Helsingissä. Sähköisten laitteiden 
lisääntyminen toiminnassamme ja niiden nopea uusimistahti tuottaa 
paljon sähkö- ja elektroniikkaromua.  Globaalia vastuuta kantavana 
Helsingin kaupungilla tulisi olla järjestelmä, joka takaa sen, ettei ser-
romua kulkeudu kehitysmaihin alkeellisiin oloihin purettavaksi. 
Greenpeacen arvion mukaan EU:n alueella kerätystä SER:stä vain 25 
% käsitellään asianmukaisesti – loput katoavat jäljettömiin (Honkonen, 
J., Tuurala, A. 2009. Vihreä IT; elektroniikan elämänkaari. Tietokone 
5/2009).
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Ruokanäkökulmaa käsitellään muistiossa paljon ja onkin tärkeää, että 
ruokaa Suomessa tuotetaan ympäristöystävällisesti ja suositaan 
lähiruokaa sekä luomua. Kaupunki voisi kuitenkin toimia 
äänekkäämmin kasvispainotteisen ruokavalion puolesta, koska lihan 
syönnin vähentäminen on merkittävin globaali ruokaan liittyvä 
ympäristöteko. Kasvisruoan määrää tulisikin huomattavasti lisätä 
Palmian tarjonnassa ja sen laatuun ja ravitsevuuteen tulisi kiinnittää 
huomiota. Reilun kaupan järjestelmä on sinänsä hyvä ja kannatettava, 
mutta kaupungin isona toimijana on syytä selvittää myös muiden 
eettiseen kuluttamiseen liittyvien sertifikaattien käyttökelpoisuus, 
esimerkiksi kelpuutetaanko UTZ – merkitty kahvi Reilun kaupan 
kaupungin käyttöön.  Myös banaaneilla on Reilun kaupan merkille 
kilpaileva järjestelmä. Kaupunkiviljely tulee jatkossa varmaan 
lisäämään tervettä suhtautumista ruoka-asioihin. 

Lopuksi nuorisoasiainkeskus toivoo, että Globaalin vastuun strategiaan 
tai muistioon lisättäisiin kappale kaupungin ekotukihenkilöistä, joita 
toimii jo miltei kaikissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Tämä on 
merkittävä kaupungin globaalin vastuun resurssi, jotka tarvitsisivat 
tuekseen hyvin toimivan ympäristöjohtamisen ja kaikkien esimiestensä 
tuen. Hyvin toimiessaan ekotukijärjestelmä voisi viedä ymmärrystä 
globaalista vastuusta ruohonjuuritasolle kaikkiin virastoihin ja laitoksiin.

Käsittely

26.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että 

kohdassa 4 korvataan "Strategiassa voisi painottaa.." alkavassa 
virkkeessä sana "hyvät" sanalla "samat" ja kohdasta 6 poistetaan virke 
" Miksei työpaikkaruokaloissakin voisi olla koulujen tapaan yksi 
kasvisruokapäivä viikossa ja sen lisäksi kaikkina muina päivinä 
kasvisvaihtoehto?"

Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen 
lausunnon muokattuna siten, että 

lausunto järjestetään uudelleen siten, että kohdat 2-6 siirretään kohdan 
11 jälkeen ja kohtien 7 ja 8 järjestys vaihdetaan.

Kannattajat: Malina Valtonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon 
muokattuna siten, että lausunto järjestetään lausunnon uudelleen siten, 
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että kohdat 2-6 siirretään kohdan 11 jälkeen ja kohtien 7 ja 8 järjestys 
vaihdetaan.

Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castren, Erkki Perälä, Johanna Sandberg

Ei-äänet: 5
Anita Kuitunen, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Tuomo Valokainen, 
Malina Valtonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala

Lisätiedot
Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.04.2012 § 46

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginmuseon johtokunta pitää hyvänä, että Helsingin kaupunki on 
tunnistanut kaupungin roolin globaalin vastuun kantamisessa ja 
kirjannut siihen kuuluvat teemat ja linjaukset strategiamuotoon 
hyödyntäen jo olemassa olevia tai valmisteilla olevia aiheeseen liittyviä 
kaupungin ohjelmia ja linjauksia. Poimintoja on tehty kaupungin 
strategiaohjelmasta, hankintastrategiasta, elinkeinopolitiikasta, 
tapahtumajärjestämisen linjauksista, ruokakulttuuristrategiasta ja 
harmaan talouden torjunnan toimintaohjeista. Itse globaalin vastuun 
strategiaan on sisällytetty vain uudet toimenpide-ehdotukset

Työryhmän ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun sisältöalueet 
(ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja 
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon 
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta, henkilöstö) liittyvät 
vähintäänkin välillisesti kaikkien virastojen toimintaan. 
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Taustamuistiossa onkin ansiokkaasti pohdittu globaalin vastuun 
määrittelyn haasteita palvelujen tuottamisen ja hankintojen ympäristö- 
ja ilmastovaikutuksista aina ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. 

Yhdellä alueella strategia jää osin ohueksi: kulttuurin rooli ja merkitys 
globaalin vastuun näkökulmasta on jäänyt vähäiselle käsittelylle. 
Johtokunta pitää tärkeänä, että muistiossa huomioitaisiin myös 
valtuuston 2011 hyväksymän Helsingin kulttuuristrategian 2012-2017 
linjauksia. Globaalin vastuun kannalta siihen sisältyy joitakin olennaisia 
periaatteita. Kulttuuri on osa kansalaisyhteiskuntaa, se on kestävää 
kehitystä ja se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää terveyttä. Näillä 
kaikilla on yhtymäkohtansa globaalin vastuun strategiaan, mm. siihen 
jo sisältyvään maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviin 
kysymyksiin. Kestävän kansalaisyhteiskunnan lähtökohtia ovat 
kulttuurienvälisyys, vuoropuhelu ja eri kulttuurien rinnakkaiselo. 
Kulttuurilla on roolinsa ja mahdollisuutensa eriarvoistumisen hillinnässä 
ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. Kulttuurin trendit ja muutokset ovat 
globaaleja.

Johtokunta esittää, että myös kulttuuristrategiaa hyödynnettäisiin 
globaalin vastuun strategiassa muiden linjausten ohessa. Strategiaan 
olisi hyvä lisätä kulttuuristen oikeuksien kunnioittaminen ja kulttuurin 
saavutettavuuden periaatteet, joihin liittyy mm. oikeus kulttuuriperintöön 
ja sen suojeluun. 

Johtokunta pitää tärkeänä, että myös rakennettu kulttuuriympäristö ja 
sen vaaliminen näkyisi kaupungin globaalin vastuun strategiassa. 
Kulttuuriympäristön vaaliminen on kestävää kehitystä. Siihen 
nivoutuvat myös energiansäästön haasteet vanhassa 
rakennusperinnössä sen ominaislaatua kadottamatta ja 
korjausrakentaminen ylikorjaamista tai turhaa uusimista välttäen, 
perinteisiä ja ekologisia menetelmiä sekä materiaaleja suosien.

Kulttuuriympäristöä ja -perintöä ei voi unohtaa globaalin vastuun 
strategiasta myöskään siksi, että Suomi on sitoutunut noudattamaan 
lukuisia kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia, joista voi mainita 
esim. Unescon maailmanperintösopimuksen. Sen sisältämistä 
maailmanperintökohteista yksi, Suomenlinna, sijaitsee Helsingissä. 
Toinen maininnan arvoinen sopimus on Haagin yleissopimus, jonka 
tavoitteena on kulttuuriomaisuuden suojelu aseellisen selkkauksen 
sattuessa. Muita tärkeitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat esimerkiksi 
maisemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus, jonka lähtökohtia 
ovat kestävän kehityksen tavoitteet sekä maiseman merkitykset 
kulttuurin, ekologian, ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta. 
Erityisenä näkökulmana on maiseman merkitys eurooppalaisen 
identiteetin, paikallisen kulttuurin ja yksilön elämänlaadun 
turvaamisessa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 22 (122)
Kaupunginhallitus

Kj/1
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 24.04.2012 § 37

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Johtokunta päätti antaa seuraavansisältöisen lausunnon globaalin 
vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta:

"Työryhmä on strategiassaan määritellyt globaalin vastuun ja esittänyt 
eräitä toimenpide-ehdotuksia. Globaalin vastuun strategian 
taustamuistiossa on monipuolisesti käsitelty asiaa. Helsingin Satama ja 
satamatoiminnat ovat osa kansainvälistä kuljetusketjua, joten globaalit 
asiat ovat olennaisia sen toiminnassa.

Helsingin Satamalla on jo perustehtävänsä perusteella merkittävä rooli 
Helsingin liike-elämän ja elinkeinopolitiikan sekä kansainvälisen 
toiminnan tukemisessa. Helsingin Sataman toiminta-ajatus on 
määritelty seuraavasti:

Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan sekä 
matkustajaliikenteen pääsatama edistäen monipuolisesti Helsingin 
seudun elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Liiketoiminnan aktiivisena 
kehittäjänä Helsingin Satama luo puitteet ja koordinoi toimintoja 
satamassa.

Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu

Yksi keskeinen asia globaalissa vastuussa on ilmastonmuutos ja sen 
hillintä. Kaupunki on asettanut konkreettisia tavoitteita 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kaupunki vähentää 
kasvihuonepäästöjä vähintään 20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 
mennessä.  Satamatoiminnassa laivaliikenteen päästöt riippuvat 
olennaisesti kansainvälisen lainsäädännön ja määräysten 
kehittymisestä. Niihin ei Helsingin Satama suoraan voi kovinkaan 
paljon vaikuttaa. 

Eräs keino ilmastonmuutoksen hillintään on oman toiminnan 
energiatehokkuuden lisääminen. Helsingin Satama on asettanut 
tavoitteekseen oman energiankulutuksen vähentämisen 2% vuosittain 
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kaupungin tavoitteiden mukaisesti.  Tavoite onkin saavutettu vuosina 
2009 -2011.

Laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi on Katajanokalla rakenteilla 
maasähköliityntämahdollisuus Tukholmaan liikennöiville aluksille. 
Helsingin Satama on mukana Itämeriohjelman hankkeissa, joissa 
tutkitaan laivaliikenteen päästöjen vähentämismahdollisuuksia ja myös 
mahdollisuuksia ottaa satamamaksuissa huomioon laivojen 
ympäristövaikutukset. 

Itämeren suojelu on Helsingin Satamalle tärkeä asia. Helsingin Satama 
on ollut eturivin toimija mm. laivajätevesien vastaanotossa. Se on 
investoinut jo 1990- luvun puolivälistä lähtien laivajätevesien 
vastaanottojärjestelmiin. Helsingin Satama toimii yhteistyössä 
varustamoiden ja Itämeren satamien kanssa  tavoitteenaan kehittää 
järjestelmien toimivuutta.

Hankinnat

Helsingin Sataman tavara- ja materiaaliostot tehdään pääsääntöisesti 
kaupungin yhteishankintaelinten kilpailuttamilta tavarantoimittajilta. 
Kilpailutuksissa ja hankinnoissa on syytä huomioida kestävän 
kehityksen periaatteet.  Hankinnoissa tavoitellaan energia- ja 
materiaalitehokkaita ratkaisuja ja ympäristökriteerit ovat tärkeä 
hankintojen valintakriteeri. Hankinnoissa pyritään suosimaan eettisyyttä 
ja toteuttamaan yhteiskunnallista vastuuta. Kilpailutuksen vertailu- ja 
valintaperusteiden käytöstä tarvitaan lisää ohjeistusta ja osaamisen 
varmistamista esimerkiksi koulutuksen avulla.

Harmaa talous

Helsingin Satama noudattaa tilaajavastuulakia ja kaupungin omaa 
harmaan talouden torjuntaohjetta.  Ohjeeseen perustuen hankinnoissa 
käytettävien toimittajien pitää rekisteröityä yritys- ja yhteisötietolain 
mukaisesti ja huolehtia verojen, sosiaaliturva- ja muiden lakisääteisten 
maksujen maksamisesta. Päätöksenteko on mahdollisimman avointa ja 
julkista. Näillä toimenpiteillä ehkäistään väärinkäytöksiä kaikissa 
muodoissaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Satamatoiminta on osa kansainvälistä kuljetusketjua ja erityisesti 
yhteistyö Itämeren alueella on  tärkeää Helsingin Satamalle. 
Yhteydenpito merkittävimpiin vastasatamiin on keskeisessä asemassa. 
Helsingin Satama osallistuu aktiivisesti alan eri kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan ja edistää siten yhteisiä tavoitteita. 

Henkilöstö
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Helsingin Satama noudattaa kaupungin henkilöstöstrategiaa ja eettisiä 
periaatteita, jotka on  tiedotettu henkilökunnalle. Henkilökunnalle 
taataan turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen työympäristö. 
Henkilöstöä koulutetaan ympäristövastuullisuuteen.

Työmatkapyöräilyä edistetään. Helsingin Satama on 
työsuhdepolkupyöräilyn pilotti Helsingin kaupungilla ja yli 10 %:lla 
henkilöstöstä on työsuhdepolkupyörä.

Rekrytoinnissa edistetään muunkielisten työntekijöiden sijoittumista 
työpaikkoihin."

Esittelijä
talousjohtaja
Tauno Sieranoja

Lisätiedot
Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560

tauno.sieranoja(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 24.04.2012 § 27

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle ehdotuksen 
mukaisen lausunnon:

Strategialuonnoksessa globaalin vastuun sisältöalueiksi on määritelty 
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja 
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon 
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstö.

Ilmastonmuutos

Strategiaehdotuksessa todetaan ilmastonmuutoksen osalta, että 
kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoden 
1990 tasosta vuoden 2020 mennessä ja että uusiutuvien 
energianlähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 20 %:iin 
vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin 
Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jossa 
esitetään konkreettinen toimenpideohjelma näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi Helsingin Energian osalta. Kaupunginvaltuusto 
vahvisti päivitetyn kehitysohjelman kokouksessaan 18.1.2012.

Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa kuvataan Helsingin 
kaupungin strategiaohjelman linjauksia: Helsinki toimii aktiivisesti 
ilmastonmuutoksen torjuntatyössä, edistää päästöjen vähentämistä 
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synnyttäviä energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita 
sekä profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja 
energiatehokkuuden (energian tuotannon, siirron ja käytön 
tehokkuuden) edelläkävijäksi. Helsingin Energian visiona on olla 
edelläkävijä energiatehokkuudessa. Helsingin Energia on mukana 
Elinkeinoelämän Keskusliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä 
energiatehokkuussopimuksessa ja on sopimuksen myötä sitoutunut 
tehostamaan energiankäyttöään 9 % vuosina 2008–2016 vuoteen 2005 
verrattuna. 

Ympäristönsuojelu

Strategiaehdotuksessa korostetaan Itämeren suojelua tavoitteena 
vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren alueella. Helsingin 
Energia tukee omalla toiminnallaan tätä tavoitetta mm. Helsingin 
yliopiston yhteyteen perustetun Helsingin Energian 100-vuotisrahaston 
kautta. Rahaston tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan 
Itämeri-tutkimuksen edistäminen.  

Hankinnat, harmaan talouden torjunta 

Helsingin Energia noudattaa tilaajavastuulakia ja kaupungin ohjetta 
harmaan talouden torjumiseksi. 

Kansainvälisessä kaupassa globaali vastuu kansainvälisessä kaupassa 
edellyttää yritysmäisempää sitoutumista (Corporate Social 
Responsibility). Polttoainehankinnassaan Helsingin Energia edellyttää 
myyjältä sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin, 
käytännössä sitoutumista vähintään YK:n Global Compact – 
periaatteisiin, joihin työryhmän taustamuistiossakin viitataan 
yritysmaailman käytäntönä.. Lisäksi Helsingin Energia edellyttää 
toimittajilta myös selvitystä toimintapolitiikoista, joilla he täyttävät em. 
periaatteet sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Sopimuksiin 
sisällytetään myös oikeus auditoida näiden periaatteiden toteuttamista.

Maahanmuutto ja monimuotoisuus sekä henkilöstö

Helsingin Energian omissa kaupungin eettisiä periaatteita 
täydentävissä periaatteissa todetaan mm. ” kohtelemme toisiamme, 
liikekumppaneita ja muita sidosryhmiä oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti riippumatta heidän kansallisuudestaan, etnisestä 
alkuperästään, sukupuolestaan, iästään, poliittisesta kannastaan tai 
uskonnollisesta vakaumuksestaan”. Henkilöstö palkataan pysyvään 
työsuhteeseen aina kun mahdollista ja monimuotoisuutta tuetaan 
kokonaisvaltaisesti johtamiskäytännöissä huomioiden erityisesti 
toimialan haasteet, jolloin energia-alan osaaminen korostuu 
rekrytoinneissa ja osaamisen johtamisessa. Asiakaspalvelua tarjotaan 
kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.
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Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön osalta strategiaehdotuksessa todetaan, että 
globaalisti Helsinki edistää ilmastopoliittisia tavoitteita kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta ja vie maailmalle yksittäishankkeissa opittua 
osaamista, esim. energia- ja vesiasioihin liittyvissä kysymyksissä. 
Helsingin Energia on esitellyt mm. yhteistuotantoa, kaukojäähdytystä ja 
konesalien hukkalämmön hyödyntämistä lukuisissa kansainvälisissä 
yhteyksissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Taustamuistiossa on globaalin strategian sateenvarjon alle sisällytetty 
myös kaupungin elinkeinopolitiikka. Helsingin Energia vahvistaa 
toiminnallaan koko kaupungin liiketoiminnan ja asumisen edellytyksiä 
synnyttämällä kaupunkilaisten käyttöön toimivan energiamarkkinan, 
joka takaa energian kilpailukykyisen hinnan ja saatavuuden. 
Toimintavarma energiahuolto ja luotettavat energiapalvelut ovat 
keskeinen osa toimivaa infrastruktuuria, joka on Helsingille merkittävä 
kilpailutekijä.

Käsittely

24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Seppo Ruohonen: Poistetaan kappale numero 5.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk 19.04.2012 § 10

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut - liikelaitoksen 
johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Oiva Akatemian johtokunta toteaa, että globaalin vastuun linjaukset 
Helsingin kaupungin toiminnassa ovat tärkeä osa koko Helsingin 
kaupungin strategisia linjauksia ja ne tulee sisällyttää kaikille 
toimialoille. 

Oiva Akatemian johtokunta kannattaa tehtyjä linjauksia ja painottaa 
henkilöstön ja esimiesten osaamista ymmärtää ja ottaa huomioon 
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monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä 
kysymyksiä. Muistiossa olevat toimenpiteet voidaan liittää osaksi 
Helsingin kaupungin omia henkilöstön kehittämistoimenpiteitä sekä 
johtamis- ja esimiesvalmennuksia. Oiva Akatemia edistää kehittämis-, 
koulutus- ja valmennustoimenpiteillään edelleen Monikulttuurinen 
johtaminen -hankkeen (2008-2012) tulosten käytäntöön viemistä ja 
hyvien käytäntöjen levittämistä. 

Johtokunta painottaa myös, että kestävä kehitys tulee ottaa huomioon 
järjestelmällisesti kaupungin hankinnoissa. Kestävän kehityksen 
vertailu- ja valintaperusteiden käyttöä kilpailutuksessa voidaan tukea 
koulutuksellisilla toimenpiteillä. 

Työryhmän ehdotuksesta ei ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Mirja Heiskari

Asuntotuotantotoimikunta 18.04.2012 § 58

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Yleistä

Asuntotuotantotoimikunta pitää hyvänä nyt esitettyä globaalin vastuun 
strategiaa. Se kokoaa kaupungin toimintaa koskevat 
yhteiskuntavastuulliset päämäärät selkeäksi ja napakaksi 
kokonaisuudeksi ja toimii kaupungin tahdonilmauksena. 

Asuntotuotantotoimikunnan toimialaan liittyy keskeisimmin esitetyistä 
teemoista ilmastonmuutoksen torjuminen, ympäristönsuojelu sekä 
hankinnat ja henkilöstö. Hankinnoissa korostuvat ympäristöasiat sekä 
harmaan talouden torjuntatoimet. 
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Keskeinen merkitys asuntotuotantotoimiston toiminnassa on siinä, 
miten rakennuttamisen hankinnat toteutetaan ja minkälaisin ehdoin ne 
tehdään. Yhteiskuntavastuullinen toiminta edellyttää eri hallintokuntien 
tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyön tavoitteiden, 
toimintatapojen ja vastuiden kehittämistä. 

Ilmastonmuutos ja ympäristöasiat rakennuttamisessa

Asuntotuotantotoimikunta on sitoutunut edistämään toiminnassaan 
kaupungin päästötavoitteiden saavuttamista. Toimikunnan ohjauksessa 
toimiva asuntotuotantotoimisto (ATT) panostaa rakentamisessaan eri 
tavoin kestävän kehityksen vaatimusten huomioon ottamiseen. 

Kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ATT selvitti kaupungin 
kiinteistöyhtiöiden kanssa yhteistyössä kiinteistöyhtiöiden tonteilla 
sijaitsevat mahdolliset täydennysrakennuskohteet. Vuosina 2010 ja 
2011 valmistuivat myös ATT:n ensimmäiset lisäkerroskohteet 
Laajasaloon, joita voidaan myös pitää tärkeinä avauksina 
kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ja tiivistämiseksi.

Täydennysrakentamiskohteiden toteuttaminen on kuitenkin hidasta ja 
erityisesti autopaikkojen toteuttaminen jo olemassa olevaan 
ympäristöön on vaikeaa. Täydennysrakentamiskohteiden 
käynnistymistä hidastavat mm. kaavamuutosten vaatima aika ja 
täydennysrakennustonteilta siirrettäviä toimintoja korvaavien tilojen 
puute. Kaupungin eri hallintokuntien välinen yhteistyö onkin 
avainasemassa täydennysrakentamisen edistämisessä. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle vuonna 2011 perustettuun 
täydennysrakentamisprojektiin kohdistuukin suuria toiveita toiminnan 
koordinoimisen osalta.

Matalaenergiarakentamista kehitettiin keväällä 2011 valmistuneessa 
kehityshankkeessa Viikinmäessä Pihlajiston Kiinteistöt Oy 
Hernepellontie 26:ssa, jossa rakennusten lämmitysjärjestelmien 
valinnassa otettiin käyttöön ympäristövaikutukset huomioiva 
primäärienergialaskenta. Kehityshankkeen myötä otettiin ATT:n koko 
uudistuotannon energiatehokkuustavoitteeksi A-
energiatehokkuusluokka jo ennen kuin se tuli tontinvarausten 
edellytyksenä pakolliseksi. Myös peruskorjausten toteutuksessa 
pyritään tavoitteellisesti parantamaan korjattavat rakennukset 
energiatehokkuusluokkaan C silloin, kun korjaustoimenpiteet 
kohdistuvat energiatehokkuuden kannalta olennaisiin rakennusosiin ja 
kun se muuten on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Kestävän 
kehityksen mukaista on myös asuntotuotantotoimiston jo pitkään 
edellyttämät rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98) pidemmät 
takuuajat, jotka ovat esimerkki ympäristöasioiden huomioimisesta 
hankinta-asiakirjoissa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 29 (122)
Kaupunginhallitus

Kj/1
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Teknistyvien rakennusten suunnittelussa yhä tärkeämmäksi muodostuu 
toteutettujen ratkaisujen helppokäyttöisyys niin huoltotoimien kuin 
asumisenkin osalta. Vasta tilojen oikealla käytöllä ja ammattitaitoisella 
ylläpidolla varmistetaan energiatehokas ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän rasittava lopputulos. 

Harmaan talouden torjuminen

Asuntotuotantotoimisto on ollut aloitteellinen edelläkävijä rakennusalan 
harmaan talouden kitkemisessä. Toimisto otti käyttöön uusia keinoja 
mm. sanktioimalla urakoiden ketjuttamiskiellon vuonna 2010. 
Urakoiden ketjuttamisen rajoittamisessa ATT on ollut edelläkävijänä 
koko rakennusalalla. Asuntotuotantotoimiston esityksestä toimiston 
luomat käytännöt ovat levinneet yleisiksi suosituksiksi Asunto-, 
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kautta ja osaksi myös 
kaupungin omia ohjeita. Asuntotuotantotoimisto noudattaa Helsingin 
kaupungin ohjetta harmaan talouden toimimiseksi.

Asuntopolitiikka

Toimisto noudattaa MA-ohjelman linjauksia tuotannon laadullisessa 
suunnittelussa ja kohderyhmien huomioon ottamisessa. Muunkielisen 
väestön sijoittuminen tutkimusten mukaan erityisesti kaupungin omaan 
vuokra-asuntokantaan otetaan huomioon myös asuntotarjonnan 
monipuolisuudella. Yhtä lailla asuntotarjonnan monipuolisuuden 
kehittäminen tarjoaa yksilöllistyvälle kantaväestölle heidän tarpeitaan 
vastaavia kiinnostavia asumismahdollisuuksia. 

Elinkeinopolitiikka

Sekoittunut kaupunkirakenne edellyttää toiminnoiltaan monipuolisia 
asuinrakennusratkaisuja. Tämä näkyy esimerkiksi lisääntyneinä 
liiketiloina asuinkiinteistöissä. Liiketilojen omistajiksi ja käyttäjien 
hankkimiseksi tarvitaan hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä ja 
toimivia ennalta sovittuja toimintatapoja. Elinkeinotoiminnan ja 
kiinteistötoimen yhteistyön tiivistäminen on tältä osin tarpeen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 17.04.2012 § 66

HEL 2012-004576 T 00 01 01
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Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan 
2009–2012 sisältyy globaalin vastuun strategian valmistelu. 
Kaupunginjohtaja asetti 22.9.2010 johtajistokäsittelyssä työryhmän 
valmistelemaan ehdotuksen globaalin vastuun strategiaksi. 
Strategiaehdotus ja sen taustamuistio valmistuivat 2.3.2012.

Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa esitellään globaalin 
vastuun määritelmä kunnan toiminnassa, globaalin vastuun määrittelyn 
taustaa ja siihen liittyviä haasteita sekä tuodaan esiin globaalin vastuun 
strategian malleja. Helsingin globaalin vastuun strategian 
sisältöalueiksi määritellään ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, 
hankinnat, maahanmuutto ja monimuotoisuus, kansainvälinen 
yhteistyö, taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta 
sekä henkilöstö. Ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja 
monimuotoisuuden kunnioittaminen liittyvät kaikkiin tarkasteltaviin 
alueisiin. 

Muistioon on koottu olemassa olevia tai valmisteilla olevia globaalin 
vastuuseen liittyviä kaupungin linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia. 
Poimintoja on tehty kaupungin strategiaohjelmasta, 
hankintastrategiasta, elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnoista, 
tapahtumajärjestämisen toimintalinjoista, ruokakulttuurin 
kehittämisvalinnoista ja harmaan talouden torjuntaa hankintojen 
yhteydessä koskevasta toimintaohjeesta. Itse strategiaan on sisällytetty 
vain ne yllä mainittuihin sisältöalueisiin liittyvät toimenpide-ehdotukset, 
joita ei ole muualla esitetty. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää strategian sisältöalueiden valintoja 
perusteltuina. Samalla se ehdottaa, että muistiossa huomioitaisiin myös 
Helsingin kulttuuristrategian 2012 –2017 linjaukset. Globaalin vastuun 
strategian kannalta olennaisia ovat ainakin seuraavat 
kulttuuristrategiaan kirjatut Helsingin kulttuuripoliittiset periaatteet:

 kulttuuri on osa kansalaisyhteiskuntaa,
 kulttuuri on kestävää kehitystä ja
 kulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää terveyttä.

Näillä kaikilla on yhtymäkohtia globaalin vastuun strategiaan, erityisesti 
maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin. 
Kansalaisyhteiskunnan lähtökohtia ovat vuoropuhelu, eri kulttuurien 
yhteiselo ja kulttuurienvälisyys. Kestävä kehitys ja ekologinen ajattelu 
uudistavat toiminta- ja ajattelutapoja. Yhteisöllisyyteen liittyvät 
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kulttuuriin saavutettavuus sekä (moni)kulttuuristen projektien 
mahdollisuus hillitä eriarvoistumiskehitystä. 

Kulttuuristrategia jakaantuu neljään kokonaisuuteen, joista erityisesti 
kaksi, monien kulttuurien Helsinki sekä ympäristö ja kaupunkirakenne, 
ovat olennaisia globaalin vastuun strategian kannalta. Monien 
kulttuurien Helsinki -teeman keskeisiin toimenpide-ehdotuksiin kuuluu, 
että vahvistetaan kulttuuristen vähemmistöjen mahdollisuuksia 
harjoittaa omaa kulttuuriaan. Ympäristö ja kaupunkirakenne -teeman 
alla tarkastellaan mm. vanhojen tilojen kulttuurikäyttöä ja 
rakennusperinnön vaalimista sekä tuodaan esiin ympäristötaide osana 
kaupunkikuvan elävöittämistä. Ympäristötaide herättelee usein myös 
katsomaan elinympäristön ja luonnon tilaa.

Edelliseen liittyen kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että globaalin 
vastuun strategiaan kirjattaisiin kulttuuristen oikeuksien 
kunnioittaminen. Strategian sivulla viisi todetaan, että ”Yhteinen 
helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja 
kulttuurin säilyttämistä”, johon voisi lisätä ”ja kaikkien asukkaiden 
kulttuurisia oikeuksia”. Kulttuurisiin oikeuksiin voidaan katsoa 
kuuluvaksi ihmis-, perus- ja kansalaisoikeuksien lisäksi:

 oikeus osallistua kulttuurielämään 
 oikeus kulttuurien kehittämiseen ja suojeluun
 oikeus kulttuuriperintöön
 oikeus kulttuurien kehittämiseen ja suojeluun
 oikeus valita oma kulttuurinsa
 kunnioitus kulttuuria ja sen itsemääräämisoikeutta kohtaan
 yhtäläinen kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus
 oikeus osallistua kulttuuripolitiikan suunnitteluun ja 

toteuttamiseen
 oikeus suojella kulttuurisia tuotteita, ilmauksia, kulttuuriperintöä, 

tuottajia ja kulttuurista identiteettiä sekä
 osallisuus kulttuuriseen merkityksenantoon. 

Kulttuuriperintöön kuuluvan rakennusperinnön vaaliminen olisi myös 
syytä erikseen lisätä globaalin vastuun strategiaan, mahdollisesti 
ympäristönsuojelu-otsakkeen alle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Satu Silvanto, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32988

satu.silvanto(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 17.04.2012 § 196

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki on 
tunnistanut ja määritellyt globaalin vastuun teemat ja kaupungin roolin 
globaalin vastuun kantamisessa. Työryhmän ehdotuksessa on koottu 
selkeästi kaupungin toimintaan liittyvät globaalin vastuun sisältöalueet 
ja linjaukset hyödyntäen jo olemassa olevia ja valmisteilla olevia 
aiheeseen liittyviä kaupungin eri ohjelmia ja linjauksia. 

Globaalin vastuun strategian tulee sisältää myös globaalin vastuun 
varsinainen määritelmä vaikka määrittely onkin haasteellista. 
Strategiaan kirjattu selkeä määritelmä edistäisi sitä, että globaalin 
vastuun käsite ja kaupungin rooli siinä ymmärretään samalla tavalla. 
Globaalin vastuun taustalla olevan arvopohjan avaaminen edistäisi 
myös asiaan sitoutumista. Yhteiskuntavastuu sisältää myös globaalin 
vastuun. Globaalin vastuun kantamisessa on kyse mm. halusta 
tavoitella maailmanlaajuisesti oikeudenmukaisuutta, edistää 
demokratiaa ja rauhanpyrkimyksiä, lisätä suvaitsevaisuutta ja 
vähemmistöjen oikeuksia, poistaa köyhyyttä sekä suojella luontoa ja 
ympäristöä. 

Globaalin vastuun strategia on kaupungin organisaation sisäisen 
käytön ja ohjauksen lisäksi tärkeä julkinen viesti myös asukkaille ja 
kaupungin sidosryhmille. Jos kohderyhmänä ovat myös asukkaat ja 
sidosryhmät, strategian sisällön esittämismuotoa on tarpeen työstää 
ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Asukasnäkökulmaa on syytä 
korostaa muutoinkin globaalin vastuun strategian eri osa-alueilla.

Työryhmän ehdotuksen sisältämät globaalin vastuun sisältöalueet 
(ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, hankinnat, maahanmuutto ja 
monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, taloudenhoidon 
vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta, henkilöstö) ovat 
onnistuneesti jäsennelty ja kannatettavia. Ilmastonmuutoksen 
hillinnässä on kaupungin energiatehokkuuteen ja energiansäästöön 
tähtäävä työ merkittävässä roolissa kasvihuonepäästöjen 
vähentämisen lisäksi. Ympäristönsuojelun teemaan liittyvät myös 
ympäristökatastrofit, kuten öljyonnettomuudet, joilla voi olla laaja-alaisia 
vaikutuksia mutta vaativat paikallisia toimenpiteitä kaupungin toimesta. 

Globaalin vastuun kantaminen liittyy kaikkien hallintokuntien 
toimintaan. Rakennusviraston toimintaan eniten liittyviä globaalin 
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vastuun sisältöalueita ovat ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, 
hankinnat ja harmaan talouden torjunta. Globaalin vastuun strategian 
linjaukset ovat yhdenmukaiset valmisteilla olevan Helsingin kaupungin 
ympäristöpolitiikan sekä kaupunginhallituksen hyväksymän 
hankintastrategian ja harmaan talouden torjuntaohjeen kanssa. 
Globaalin vastuun strategian sisältöä tulee tarvittaessa päivittää 
ympäristöpolitiikkaan liittyvien osa-alueiden osalta sen jälkeen, kun 
kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöpolitiikan. 

Rakennusvirasto edistää omalta osaltaan globaalin vastuun strategian 
toteuttamista. Rakennusvirasto on sitoutunut noudattamaan 
hankintastrategiaa ja harmaan talouden torjuntaohjetta sekä 
edistämään ympäristöpolitiikan tavoitteita määrärahojen puitteissa.

Käsittely

17.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksen 
kappaleen neljä loppuun seuraavan virkkeen: "Asukasnäkökulmaa on 
syytä korostaa muutoinkin globaalin vastuun strategian eri osa-alueilla."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Silja Hyvärinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 54

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin globaalin vastuun strategiasta sen taustamuistiosta 
seuraavan lausunnon: 

Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa on käsitelty globaalin 
vastuun määritelmää ja kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa 
olevia globaaliin vastuuseen liittyviä, olemassa olevia tai valmisteilla 
olevia linjauksia. Tällaisina linjauksina muistiossa on esitetty Helsingin 
kaupungin strategiaohjelma, ilmastopoliittiset linjaukset, 
ympäristöpolitiikka, hankinnat ja hankintastrategia, maahanmuuttoon, 
maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvät 
strategiaohjelman linjaukset, elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnat, 
tapahtumajärjestämisen toimintalinjat, Helsingin kaupungin 
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ruokakulttuuriin kehittämisvalinnat, Helsingin kansainvälinen toiminta, 
taloushallinto ja harmaan talouden torjunta sekä henkilöstöä koskevat 
linjaukset.  

Ehdotukseen globaalin vastuun strategiaksi on tiivistetty 
taustamuistioon kootut linjaukset eikä näihin linjauksiin sisältyviä 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä ole tuotu strategiaan. Työryhmän 
ehdotuksessa globaalin vastuun strategiaksi on keskitytty globaalin 
vastuun määritelmään ja ehdotus sisältää eräitä toimenpide-
ehdotuksia. Työryhmän strategiaehdotuksessa todetaan, että globaalin 
vastuun strategiaan on sisällytetty vain uudet ehdotukset.

Globaalin vastuun strategian taustamuistiossa todetaan, että globaalin 
vastuun sisällölle ei ole kunnan toiminnassa löydettävissä yksiselitteistä 
luokittelua. Tästä syystä opetuslautakunnan näkemyksen mukaan 
strategiaehdotuksessa oikeana lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 
työryhmä on pyrkinyt määrittelemään ne teemat, joita kunnan 
toiminnassa pidetään globaalin vastuun piiriin kuuluvina alueina sekä 
toisaalta ne globaalin vastuun ulottuvuudet, jotka kuuluvat valtion 
toimivaltaan. 

Strategiaehdotus muotoutuu työryhmän kunnan vastuulle 
määrittelemille teemoille seuraavasti: ilmastonmuutos, 
ympäristönsuojelu, hankinnat ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden 
näkökulmasta, maahanmuutto ja monimuotoisuus, kansainvälinen 
yhteistyö, taloudellinen vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta sekä 
henkilöstö. Opetuslautakunta katsoo, että nämä ulottuvuudet ovat 
perusteltuja mutta että koska globaalin vastuun määrittelyssä ei ole 
yksiselitteistä linjausta, tulee strategiaa tarpeen mukaan päivittää 
vastaamaan mm. yhteiskunnallista näkemystä globaalista vastuusta. 
Opetuslautakunta pitää oikeansuuntaisena työryhmän ajatusta siitä, 
että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden 
kunnioittaminen liittyvät kaikkiin globaalin vastuun tarkasteltaviin 
alueisiin. 

Opetuslautakunnalla ei ole lähtökohtaisesti huomauttamista työryhmän 
esittämistä globaalin vastuun strategian toimenpide-ehdotuksista 
ottaen huomioon, että strategia pohjautuu Helsingin kaupungin 
olemassa oleviin tai valmisteilla oleviin strategioihin, 
toimenpideohjelmiin ja linjauksiin. Opetuslautakunta pitää erityisen 
myönteisenä sitä, että strategiassa mainitaan erikseen maahanmuutto 
ja monimuotoisuus ja että maahanmuutto ilmiönä otetaan huomioon 
kaupungin kehittämisessä tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi. 
Myös oman kielen ja kulttuurin tukeminen on kannatettavaa, samoin 
kuin se, että muunkielisten tarpeet ymmärretään ja palveluihin luodaan 
yhdenvertainen pääsy.
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Opetuslautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että suomen ja 
ruotsin kielen koulutustarjonta on ensiarvoisen tärkeää 
maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta kuten myös 
maahanmuuttajien pääsy työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoihin. 
Helsingin kaupungin tulee kyetä laajaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön 
muun muassa hallinnon sisällä kielikoulutuksen ja muiden 
toimenpiteiden järjestämiseksi maahanmuuttoa ja monimuotoisuutta 
koskevan globaalin vastuun toteuttamiseksi. 

Lopuksi opetuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että jo olemassa 
olevien ja tulevien globaalia vastuuta koskevien linjausten 
toteuttaminen Helsingin kaupungissa varmistetaan. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Globaalin vastuun strategiaesitykseen sekä sen taustamuistioon 
sisältyy useita toimenpiteitä, joilla edistetään kaupungin asukkaiden ja 
kaupungin henkilökunnan terveyttä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Käsittely

17.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.04.2012 § 150

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä, että kaupungin globaaliin 
vastuuseen liittyvät linjaukset on koottu strategiamuotoon. Kaupungit ja 
metropolit toimivat entistä vahvempina toimijoina globalisoituvassa 
toimintakentässä, jolloin kaupunkien rooli myös globaalien kriisien 
ratkaisemisessa korostuu.
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Globaalin vastuun näkökulmasta kaupunkisuunnittelun merkitys 
näyttäytyy selvimmin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä toimissa, 
yleisesti ympäristönsuojelussa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. 
Tässä lausunnossa keskitytään näihin globaalin vastuun teemoihin, 
muiden hallintokuntien ollessa toimialansa puolesta sopivampia 
lausumaan muista teemoista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tunnistanut tarpeen ilmastonmuutoksen 
hillintään toiminnassaan. Strategian taustamuistiossa esitetyt  
toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastotavoitteisiin 
pääsemiseksi ovat pitkälti yhteneväiset kaupunkisuunnittelun 
tavoitteiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelun keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä voidaan 
jakaa suoraan ja välillisesti vaikuttaviin keinoihin. Suorimpana ja 
todennäköisesti merkittävimpänä keinona voidaan pitää 
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, jolla on suora vaikutus 
liikkumistarpeeseen ja sen kautta yhdyskunnan aiheuttamiin liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöihin. 

Välillisesti kaavoitus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintätoimiin 
mahdollistavasti. Kaavoituksen kautta voidaan vaikuttaa alueellisen 
energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten määräytymiseen. Kaavoitus 
joko mahdollistaa, vaikeuttaa tai estää tiettyjen ilmastonmuutoksen 
hillintätoimien toteuttamisen. Mahdollistavat ratkaisut liittyvät 
esimerkiksi energiahuoltojärjestelmän muutokseen vähähiilisemmäksi 
(tuulivoima ym.) ja vanhan rakennuskannan energiasaneeraukseen 
(riittävän väljät suojelumääräykset ym.).

Helsingissä on viime vuosina kehitetty ilmastotietoista 
kaavoituskäytäntöä. Asemakaavatasoista energiakaavoitusta on tehty 
mm. Honkasuon alueella ja laajemmalla strategisella tasolla  
kaupunkirakenteen ekotehokkuuden arviointi- ja seurantatyökalujen 
kehittämisessä (HEKO ja KARVI). Vuoden 2012 alussa alkaneessa 
yleiskaavatyössä ilmastotavoitteet ovat läsnä.

Globaaliin vastuuseen liittyy edelleen huomattavia epävarmuuksia sen 
suhteen, miten vastuullinen toiminta globaalissa mittakaavassa tulevina 
vuosikymmeninä ilmenee. Yhtenä mahdollisena skenaariona on 
esitetty maahanmuuton huomattavaa lisääntymistä maapallon 
pohjoisille alueille, esimerkiksi Etelä-Euroopan elinolosuhteiden 
radikaalin heikentymisen myötä. Kaupunkisuunnittelussa on syytä 
varautua muuttopaineen kasvuun tulevaisuudessa.   

Globaalin vastuun työryhmän muistiossa on viitattu Helsingin 
kaupungin ympäristöpolitiikkaan. Tämä sisältää hyviä tavoitteita, mutta 
ne ovat osin (melu, ilmanlaatu, luonnonsuojelu) ristiriidassa 
kaupunkirakenteen tiivistämispyrkimysten kanssa. Tämä aiheuttaa 
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tarpeen arvioida keskeisimpien ympäristöpoliittisten tavoitteiden 
sovellukset aina vallitsevan tilanteen ja alueellisten reunaehtojen 
mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö on jo pitkään kuulunut kaupunkisuunnittelun 
käytäntöihin. Yleiskaavassa teemaan keskitytään tarkemmin ja tullaan 
selvittämään, mitä kansainvälisen näkökulman laaja-alainen huomiointi 
tarkoittaa yleiskaavatasoisen maankäytön suunnittelun kannalta.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 135

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tärkeänä 
linjauksena, joka täydentää hyvin kaupungin ympäristöpoliittisia 
linjauksia, jotka sisältyvät kaupungin strategiaohjelmaan.

Helsinki oli ensimmäinen eurooppalainen pääkaupunki, joka laati 
kattavan kestävän kehityksen toimintaohjelman. Ohjelma valmistui 
kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien laajamittaisen osallistamisen 
ja lausuntokierrosten jälkeen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 
vuonna 2002. Kestävän kehityksen ohjelmassa linjattiin laajasti 
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden asioita 
kaupunkiorganisaatiossa, mutta sen ohjelmakausi loppui vuoteen 2010.

Ekologisesti kestävän kehityksen linjauksia on sen jälkeen valmisteltu 
osana kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämistä. Lisäksi ekologisen 
kestävyyden saralla on valmisteltu viime vuosina useita 
ympäristönsuojelun ns. osa-alueiden ohjelmia, kuten energiapoliittiset 
linjaukset, tulvastrategia, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
ohjelma jne. Nämä ekologisesti kestävän kehityksen linjaukset kattavat 
usein myös globaalisen vastuun näkökulman. 

Sen sijaan sosiaalisesti kestävän kehityksen osalla vastaava 
ohjelmatyö ei ole jatkunut globaaliin vastuuseen liittyvissä 
kysymyksissä kestävän kehityksen ohjelman päätyttyä. Tästä syystä 
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ympäristölautakunta pitää globaalin vastuun strategiaa tervetulleena ja 
myös sen painotuksia sosiaalisen vastuun kysymyksiin 
oikeansuuntaisina.

Luonnos globaalin vastuun strategiaksi listaa ekologisen vastuun 
keskeisiä lähinnä ilmastoasioihin, hankintojen ympäristöasioihin sekä 
Itämeren suojeluun liittyviä kaupungin aiempia tavoitteita, joilla on 
globaali ulottuvuus. Tämä onkin järkevää, jotta vältytään tekemästä 
sisällöllisesti keskenään päällekkäisiä linjauksia suhteessa kaupungin 
muihin ohjelmiin ja strategioihin.

Ympäristöasioihin liittyvä uusi ehdotus luonnoksessa on kaupungin 
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden lentomatkojen aiheuttamien 
hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmän käyttöönotto. 
Ympäristölautakunta pitää ehdotusta konkreettisena ja tarpeellisena 
keinona osoittaa kaupungin ilmastovastuuta. Ympäristölautakunta 
ehdottikin jo 24.11.2009 kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 
maksamille lentomatkoille päästömaksua.

Ympäristölautakunta pitää globaalivastuustrategian tavoitteita 
perusteltuina ja myös taustamuistiota hyvin laadittuna. 

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Markus Lukin, johtava ympäristösuunnittelija, puhelin: +358 9 310 31606

markus.lukin(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 17.04.2012 § 35

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin globaalin vastuun strategia liittyy kaupungin 
strategiaohjelmaan 2009-2012. Työryhmä pohtii tehtävän 
haasteellisuutta kunnan paikallisten tehtävien ja koko ajan lisääntyvien 
globaalien vuorovaikutussuhteiden moninaisessa kentässä. Työryhmä 
keskittyi tunnistamaan globaalin vastuun keskeisiä teemoja, jotta niiden 
kautta voidaan puolestaan keskustella kunnan roolista globaalin 
vastuun kantamisessa.

Työväenopiston perustehtävänä on tarjota kuntalaisille yleissivistävää 
vapaan sivistystyön opetusta. Yli 30 000 aikuista opiskelee 
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työväenopiston kursseilla ja lisäksi tuhannet osallistuvat yksittäisiin 
tapahtumiin opistossa. Opiston kurssit tarjoavat tietoa ja taitoa elämän 
eri aloilta, joista käytännössä jokaisessa on myös globaali näkökulma 
mukana. Esimerkiksi suurin opetusalue, kielet, on suoraan avain 
globaaliin tietoon ja osaamiseen. Kieli kantaa aina mukanaan myös 
kulttuuria ja yhteiskuntatietoa. Käden taidot ja muu itsetekeminen ovat 
myös kestävän kehityksen tietouden herättäjiä, koska itsetekeminen 
luo tuotteeseen toisenlaisen suhteen kuin valmiina hankittuun 
tuotteeseen. 

Työväenopiston toiminnalle on luonteenomaista strategian mukaisen 
kunnan globaalin vastuun piiriin kuuluvien asioiden toteuttaminen: 
Työväenopisto pyrkii ja pystyy toiminnallaan strategian mukaisesti 
lisäämään kuntalaisten ympäristötietoutta, globalisaatiotietoutta, 
osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä maahanmuuttajien 
kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksia. Työväenopisto on 
aktiivinen alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat asukkaita 
lähellä jalan tai julkisilla liikennevälineillä helposti saavutettavissa, ja 
sillä on hyvät edellytykset lisätä eri asuinalueiden asukkaiden 
aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä tiloja ja 
välineitä toimintaan. 

Työväenopiston perustehtävän, opetuksen, tuote on oppiminen. 
Elinikäinen oppiminen on globaalin vastuun näkökulmasta tärkeää, 
koska moniin asioihin on luotava uudenlainen suhde; on opittava 
jostakin omasta aiemmasta käsityksestään pois ja opittava uutta 
näkemystä tilalle.

Työväenopiston toimintasuunnitelma tukee kaupungin strategian 
hyvinvointi ja palvelut –tavoitetta, erityisesti tasa-arvoisten 
oppimismahdollisuuksien järjestämisestä. 

Ilmastonmuutoksen ehkäisyä tukee opiston palvelujen tarjonta 
mahdollisimman lähellä kuntalaisia eri puolilla kaupunkia hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. Pienenä esimerkkinä on myös opiston 
henkilöstön osallistuminen kilometrikisaan vuonna 2011 ja tavoitteena 
on osallistua myös vuonna 2012 tähän polkupyöräilyn markkinointiin 
henkilökunnalle.  

Opiston uusittu ympäristöohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Opiston 
eri toimipisteissä on koulutetut ekotukihenkilöt. Lisäksi opiston 
talousarviovalmistelussa otetaan huomioon kaupungin 
energiansäästötavoitteet. Opetusohjelmassaan työväenopisto lisää 
jatkossakin ympäristötietoutta järjestäen kursseja ja ilmaisia 
yleisluentoja ympäristön tilasta ja ekologisen jalanjäljen hillitsemisestä.

Kulutuksen ja ennen kaikkea kertakäyttökulutuksen hillintä on 
näkökulma, johon globaalin vastuun strategia ei ota selvästi kantaa. 
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Vähemmän energiaa ja luonnonvaroja vaativien palveluiden 
kuluttamiseen kannustaminen sopisi yhteen strategian kanssa.

Opiston hankintastrategia on käyty läpi hankintakeskuksen kanssa 
alkuvuonna 2012 ja hankinnat tehdään kaupungin ohjeiden mukaisesti. 
Lisäksi opisto haluaa tuoda esille, että reilun kaupan järjestelmä on 
saanut osakseen kritiikkiä muun muassa sellaisen tutkimustiedon 
puutteesta, joka osoittaisi järjestelmän tehokkuuden köyhyyden 
vähentäjänä. Mikäli tutkimustietoa on, näihin lähteisiin voisi ohjata 
työryhmän selvityksessä, perusteluna kaupungin sitoutumiselle Reilun 
kaupan järjestelmään vaihtoehtona muille kehitysyhteistyön muodoille. 
Myös työväenopisto voi omassa opetusohjelmassaan tarjota 
taustatietoa eri kehitysyhteistyömuodoista.

Opiston maahanmuuttajaohjelma linjaa opiston toiminnan 
maahanmuuttajien suomen kielen kouluttajana sekä maahanmuuttajien 
ja kantaväestön keskinäisenä integroijana. Opisto on merkittävä 
suomen kielen kouluttaja Helsingissä. Lisäksi opisto on mukana kotona 
lapsiaan hoitavien maahanmuuttajataustaisten vanhempien suomen 
kielen koulutushankkeessa. Opetushallituksen opintoseteleitä on haettu 
ja saatu myös maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Opistossa 
opiskelevat puhuvat äidinkielenään yli 50 eri kieltä. Myös 
henkilökunnassa ovat maahanmuuttajat kohtalaisen hyvin edustettuina.  

Työväenopisto osallistuu kaupungin ruokakulttuuristrategian 
toteuttamiseen aikuisten kotitalouden opetuksen kautta. Opetuksessa 
näkyvät strategian aihepiireistä vahvimmin ruoan hankkimisen 
ekologisten ja eettisten vaikutusten arviointi, kestävän kehityksen 
mukainen ruoan kuluttaminen sekä suomalaisen ja kansainvälisten 
ruokakulttuurien ylläpitäminen ja uudistaminen. Opiston 
kotitalousopetuksen oman opetussuunnitelman mukaisesti opetusta 
järjestetään monipuolisista aiheista ja eri puolilla kaupunkia erilaiset 
opiskelijat huomioon ottaen.  Ympäristöystävällinen toiminta näkyy 
myös jätteiden lajittelussa niin opetuskeittiöissä opetuksen yhteydessä 
kuin myös opiston muussa toiminnassa. Työväenopisto ehdottaa 
lisäksi, että kaupungin ruokalat ja koulut siirtyisivät kestävästi 
kalastetun MSC-sertifioidun kalan käyttöön. Opiston opetuksessa 
suositaan kotimaisen kalan käyttöä, mutta MSC-merkintä ei ole 
toistaiseksi ollut tärkeä kriteeri. 

Myös Opistolaisyhdistyksen ylläpitämän Oppiskahvion tietoisuutta 
ruokatarvikevalinnoissa kohti globaalia vastuuta pyritään kehittämään. 
Lisäksi opisto kannattaa työryhmän ehdotusta luomuruuan 
käyttöönotosta kaupungin ruokaloissa. 

Opiston kansainvälisyysohjelma hyväksyttiin vuonna 2011. Se pitää 
sisällään sekä kurssitarjonnan näkökulman että kehittämishankkeet. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 41 (122)
Kaupunginhallitus

Kj/1
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Esimerkkinä globaalin vastuun teemoista ovat Itämeri-teema 
opetuksessa työvuonna 2010-2011. 

Kaupungin henkilöstön globaalin tietoisuuden lisäämiseksi kaupungin 
nettisivuille voisi lisätä kiva.org –haasteen, jossa henkilöstö voisi 
osallistua mikrolainoin kehitysmaiden avustamiseen ja esimerkiksi 
verrata virastojen välisten lainojen määriä. Hanke lisäisi tietoa keinoista 
avustaa kehitysmaiden pienyrittäjiä suoraan ja voisi toimia kaupungin 
oppilaitoksissa osana opetusta, esimerkiksi yhteiskuntaopissa. Kiva.org 
–on internetsivusto, joka ohjaa mikrolainoja kehitysmaiden 
pienyrittäjien hyväksi.

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 17.04.2012 § 30

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupungin virastona taidemuseo pystyy omalla sektorillaan 
vaikuttamaan globaalin vastuun strategian kohdista erityisesti 
kansainväliseen toimintaan. Taidemuseon yhteistyöverkosto on 
maailmanlaajuinen. Kansainvälisellä toiminnallaan taidemuseo 
vahvistaa Helsingin kehittymistä suvaitsevana, kilpailukykyisenä, 
vetovoimaisena ja palvelevana kaupunkina sekä tieteen ja taiteen 
innovaatiokeskuksena. Näin se myös edistää Itämeren alueen 
näkyvyyttä globaalilla tasolla.

Kaupungin strategioihin on sisällytetty globaalin vastuun linjauksia, 
tavoitteita ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joita taidemuseo noudattaa 
omassa toiminnassaan. Taidemuseo on täsmentänyt omaan 
toimintaansa kaupungin strategioista johdettuja linjauksia, jotka 
osaltaan toteuttavat globaalin vastuun strategiaa. Linjausten mukaisia 
omia toimintaohjeita on kirjattu taidemuseon ympäristöohjelmaan, 
hankintastrategiaan sekä tasa-arvo-ohjelmaan. Monikulttuurisuus on 
näkyvä osa taidemuseon toimintaa.
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Globaalin vastuun strategian sisältämät vastuualueet ja toimenpide-
ehdotukset on työryhmän ehdotuksessa ja muistiossa perusteltu hyvin. 
Taidemuseo pitää tärkeänä, että Helsingin kaupungille on laadittu 
globaalin vastuun linjaukset.

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006

erja.pusa(a)hel.fi

Asuntolautakunta 12.04.2012 § 40

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa työryhmän ehdotuksesta seuraavan 
lausunnon:

Maailma on globalisoitunut, ja sen myötä on syntynyt haasteita, joihin 
vastaaminen edellyttää vastuun ottamista myös paikallisella tasolla. 
Kaupungin strategioissa ja toimintaohjelmissa on linjauksia, joista on 
tunnistettu globaalin vastuun keskeisiä teemoja. Työryhmä on käsitellyt 
laajasti näitä ilmiöitä, joista hyvänä esimerkkinä on ilmastonmuutos. 
Asuntolautakunnan toimialaan olennaisimmin liittyvät aiheet ovat 
ilmastonmuutoksen torjuminen, maahanmuutto ja monimuotoisuus 
sekä työ- ja elinkeinopolitiikka.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ympäristöön liittyvät tekijät ovat 
olennaisia tuotettaessa ja järjestettäessä palveluita kuntalaisille.

Ilmastonmuutosta torjutaan lisäämällä talojen energiatehokkuutta

Strategiaohjelman tavoitteena on, että Helsinki kantaa vastuunsa 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen 
torjuntatyössä sekä edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä 
energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita.

Tavoitteeseen tähtääviä käytännön toimenpiteitä on kirjattu mm. 
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008 – 2017 ja sen 
seurantaraportissa 2011. Helsingin kaupunki osallistuu 
ilmastonmuutoksen torjuntaan eheyttämällä yhdyskuntarakennetta 
sekä huolehtimalla asuntorakentamisen ja perusparantamisen 
energiatehokkuudesta. Kaupungin tontinluovutusehtoihin on kirjattu 
vaatimus rakentaa A-energialuokan asuinkiinteistöjä. 
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Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää myös olemassa olevan 
asuntokannan energiatehokkuuden huomattavaa parantamista. 
Kaupungin omistamassa asuntokannassa tavoitteeksi on asetettu 
energian ominaiskulutuksen vähentyminen 20 %:lla vuoteen 2020 
mennessä.

Asunto-osasto valmistelee asuntolautakunnalle esitykset valtion 
korjaus- ja energia-avustusten välittämisestä kuntaan. Näillä 
tukimuodoilla edistetään asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta. 

Maahanmuutto ja asukasrakenteen kehittyminen

Muunkielisten eli muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien 
helsinkiläisten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. 
Väestön kasvu perustuu valtaosin maahanmuuttajien kasvavaan 
määrään. Kaupungin strategiaohjelmassa 2009 - 2012 on kiinnitetty 
huomiota muunkielisen väestön integroitumiseen Helsingin 
asuntomarkkinoille ja keskittymiseen tietyille alueille ja tietyntyyppisiin 
asuntoihin. 

Kaupunginosittain tarkasteltuna muunkielinen väestö keskittyy 
vuokratalovaltaisille alueille, erityisesti itäisiin ja koillisiin 
kaupunginosiin. Keskittymistä sinänsä ei ole pidetty ongelmana. 
Segregaatiosta on puhuttu silloin kun muunkielinen väestö on 
keskittynyt sosioekonomisesti heikolle alueelle, jota leimaa muita 
alueita korkeampi työttömyys ja alhaisempi tulo- ja koulutustaso. 
Tällaista ghettoutumista pyritään torjumaan.

Monipuolisen ja tasapainoisen asukasrakenteen turvaamiseen 
kaupungin eri alueilla on kiinnitetty huomiota kaupungin 
asuntopolitiikassa jo vuosia. Tavoitteeseen on pyritty mm. sekoittamalla 
asumisen eri hallintamuotoja uustuotantoalueilla ja vanhoilla 
asuinalueilla täydennysrakentamisen keinoin. Muunkielisen väestön 
tasaisempi sijoittuminen eri alueille ja eri hallintamuotoa oleviin 
asuntoihin edellyttää asumisen hallintamuotojen sekoittamisen 
jatkamista. Sen lisäksi riittävä kohtuuhintainen asuntotarjonta eri 
puolilla kaupunkia on edellytys tasapainoiselle kehitykselle.

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä on kiinnitetty jatkuvasti 
huomiota kaupungin vuokratalojen ja asuinalueiden asukasrakenteen 
monipuolisuuteen. Toimintaohjelma on perustunut mm.  
maahanmuuttajien hajasijoittamiseen ja syntyneiden keskittymien 
purkamiseen. Mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat kuitenkin 
rajalliset, koska maahanmuuttajien osuus kaupungin ja muiden 
omistajien aravavuokra-asuntokannassa on jatkuvasti kasvanut. Suuri 
osa maahanmuuttajista ei pysty järjestämään asumistaan muulla 
tavalla.
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Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on aivan liian vähäistä 
kysyntään nähden. Maahanmuuttajakeskittymistä voidaan ehkäistä 
tarjonnan kasvulla, koska se mahdollistaa tehokkaamman 
hajasijoittumisen. Tavanomaisten aravavuokra-asuntojen tuotantoa 
pitäisi siis kasvattaa. Maahanmuuttajien tasaisempi sijoittuminen 
muihin hallintamuotoihin, esimerkiksi asumisoikeus- ja 
omistusasuntoihin, on tavoite, jota ei voida ratkaista pelkästään 
asuntopoliittisin keinoin. Tässä on kysymys enemminkin integraation 
tavoitteesta, joka tähtää tämän väestönosan sosioekonomisen 
statuksen ja toiminnallisten resurssien kohottamiseen kantaväestön 
tasolle. 

Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta tukee työ- ja elinkeinopolitiikkaa

Työvoiman saatavuuden kannalta keskeinen tekijä on kohtuuhintaisten 
asuntojen tarjonta Helsingissä ja lähialueilla. Uusien työpaikkojen 
syntyminen ja seudun voimakas väestönkasvu ovat lisänneet asuntojen 
kysyntää, mikä pahentaa entisestään vaikeata asuntomarkkina-
tilannetta. Pitkään jatkunut kysynnän ja tarjonnan epätasapaino 
Helsingin asuntomarkkinoilla on johtanut sekä asuntojen hintojen että 
vuokrien nousuun. Riittävän asuntotarjonnan syntyminen edellyttää, 
että asuntomarkkinoille saadaan lisää toimijoita, rakentajia, 
rakennuttajia sekä vuokra-asuntojen omistajia.

Kaupungin tulee pyrkiä kaikilla toimillaan luomaan edellytykset 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle.

Yhteenveto    

Asuntolautakunnan näkemyksen mukaan työryhmän ehdotuksessa 
globaalin vastuun strategiaksi on otettu huomioon kaupungin ja 
kaupunkilaisten kannalta keskeiset teemat ja toimenpiteet. 
Lautakunnan mielestä tulee näiden lisäksi kiinnittää huomiota 
kaupungin eri alueiden säilymiseen viihtyisinä ja turvallisina 
asuinalueina kaikille kaupunkilaisille. Tämä edellyttää alueiden 
asuntokannan hallintamuotojen monipuolisuutta sekä monipuolista ja 
tasapainoista asukasrakennetta. 

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen ja tuotannon määrän 
lisääminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä alueen talouden ja 
työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden kannalta. Kaupungin tulee 
luoda sille edellytykset.

Asuntolautakunta pyrkii omilla lausunnoillaan ja päätöksillään 
edesauttamaan yllä mainittujen tavoitteiden toteutumista.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo
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Lisätiedot
Merja Liski, tutkija, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 48

HEL 2012-004576 T 00 01 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki ottaa osaa 
globaaliin vastuunkantoon osana omaa strategiaansa. Yksi osa 
työryhmän ehdotuksesta koskee vesiensuojelua ja Itämeren suojelua. 
Kaupunginhallituksen vahvistamien suunnitelmien mukaisesti 
pelastuslaitos vastaa Helsingin rannikkoalueen öljyntorjunnasta.

Pelastuslautakunta toteaa, että öljykuljetusten määrä ja samalla riskit 
mittavasta merellisestä öljyonnettomuudesta ovat viime vuosina 
kasvaneet. Työryhmän ehdotuksessa ei lainkaan oteta kantaa 
öljyonnettomuuden kaltaisen äkillisen tapahtuman ennaltaehkäisyyn. 
Itämerellä tapahtuvan öljyonnettomuuden vaikutukset voivat tuulen 
suunnasta ja muista olosuhteista riippuen kohdistua Helsingin alueelle 
tai muualle pääkaupungin lähialueille Viro mukaan lukien. Kyse on rajat 
ylittävästä uhkakuvasta. Pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että 
merellisen öljyonnettomuuden ennaltaehkäisy on osa kaupunkitason 
strategiaa ja että öljyntorjunnan resurssitarpeet ratkaistaan erillään 
pelastustoimen muusta toiminnasta ja sen mitoituksesta.

Työryhmän ehdotuksesta ei ole muuta lausuttavaa.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 880
V Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan 
toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-011120 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Verohallinnon kirje

Otteet

Ote
Verohallinto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että 
verotuksen oikaisulautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013-
31.12.2017 _____________ jäseneksi ja _____________ hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Esittelijä

Verohallinto ilmoittaa, että uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta 
aloittaa toimintansa 1.1.2013. Verotuksen oikaisulautakunta on 
Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka 
tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen 
sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Lautakunta 
toimii jaostoihin jakaantuneena. Jaostoja on yhteensä 18, jotka toimivat 
10 paikkakunnalla.

Jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on 
henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on 
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Verohallinnon, yksi kuntien ja kaksi eri veronmaksajia edustavien 
järjestöjen ehdottamaa.

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä 
tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen 
tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa 
henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen 
voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. 
Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä mainittuja 
esteellisyysperusteita. Lautakunnan jäsenille maksetaan 
kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon 
palkkiopäätöksen mukaan.

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa 
kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta 
tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava 
selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä 
verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään.

Verohallinto pyytää kuntia tekemään ehdotuksen lähimpänä sijaitsevien 
jaostojen jäseniksi ja varajäseniksi viimeistään 14.9.2012. Ehdotuksen 
mukana tulee toimittaa suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä 
verotukseen.

Oikaisulautakunnan jäsenenä on 1.1.2008-31.12.2012 toiminut 
Helsingin kaupungin ehdottamana Hannele Luukkainen ja 
varajäsenenä ensin Seija Lumme ja hänen jälkeensä Risto Pieviläinen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Verohallinnon kirje

Otteet

Ote
Verohallinto
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§ 881
V Viikin korttelin nro 36262 ja puistoalueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12031) 

HEL 2011-001376 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 36. kaupunginosan (Viikki, 
Viikinmäki) korttelin nro 36262 ja puistoalueen asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 
päivätyn ja 18.6.2012 muutetun piirustuksen nro 12031 mukaisena. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

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

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12031 kartta, päivätty 3.3.2011, 
muutettu 18.6.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12031 selostus, päivätty 
3.3.2011, muutettu 18.6.2012

3 Havainnekuva
4 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 36. kaupunginosan (Viikki, 
Viikinmäki) korttelin nro 36262 ja puistoalueen asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 3.3.2011 
päivätyn ja 18.6.2012 muutetun piirustuksen nro 12031 mukaisena. 

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Harjannetien varrella. 

Asemakaavan muutoksessa tontin 36262/1 kokoa suurennetaan sen 
koillis- ja eteläosassa. Tämä parantaa Viikinmäen uuden korttelitalon 
sijoittamismahdollisuuksia topografialtaan hyvin vaikealle tontille. 
Rakennusoikeus pysyy ennallaan.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
asuminen/toimitila. Aluetta kehitetään asumisen, palvelujen ja 
virkistyksen käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan 
toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja 
liikenteen käyttöön. 

Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2007. 
Kaavan mukaan tontti on julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialuetta (YL).  Rakennusoikeus on 4 200 k-m² ja suurin sallittu 
kerrosluku on yhdestä kolmeen. Alueen alla olevan Viikinmäen 
puhdistuslaitoksen vuoksi rakennusaloille on merkitty myös alimmat 
louhintatasot.

Alueen yleiskuvaus

Alue on rakentamatonta kalliomaastoa, jolla kasvaa jonkin verran 
havupuustoa. Alue on maastonmuodoiltaan erittäin jyrkkäpiirteistä, 
maanpinnan korkeusasema on tasossa +17.00–+29.00. 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tontin 36262/1 kokoa suurennetaan siten, että tontin koillis- ja 
eteläosaan liitetään alueita ympäröivästä Maarianmaanpuistosta. 
Tontin rakennusoikeus (4 200 k-m²) ei muutu, myös käyttötarkoitus 
säilyy ennallaan (YL). Rakennusala muuttuu ja sille on merkitty uudet 
alimmat louhintatasot alueen alla olevan jäteveden puhdistuslaitoksen 
vuoksi. Alueelle on tarkoitus rakentaa korttelitalo. Autopaikkojen 
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vähimmäismäärä on päiväkodille 1 autopaikka/250 k-m² koululle 1 
autopaikka/500 k-m². Autopaikat sijoitetaan tontille. 

Tontin pinta-ala on 8 551 m².

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutoksessa tontin 36262/1 koko suurenee 0,12 ha ja 
vastaavasti Maarianmaan puistoalue pienenee saman verran. 
Tonttikoon suurentaminen helpottaa suunnitellun korttelitalon 
sijoittamista topografialtaan vaikealle tontille. Puistoalueen 
pienenemisellä ei ole puiston käytön eikä puistosuunnitelman 
toteutumisen kannalta merkittävää vaikutusta eikä se myöskään 
vaikuta jäteveden puhdistamon toimintaedellytyksiin. Uusi korttelitalo 
sekä sen pohjoispuolella oleva Bysantintori ja Maarianmaanpuisto 
muodostavat hienon kaupunkitilan Viikinmäen länsiosan keskelle.

Toteutus

Tontin rakentaminen on suunniteltu vuodelle 2013. Hankesuunnitelma 
valmistuu maaliskuussa 2011.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kiinteistöviraston tilakeskus on 6.10.2010 hakenut asemakaavan 
muuttamista siten, että tonttia suurennettaisiin sen koillis- ja 
eteläosassa.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 30.11.2010) sekä kaavaluonnos.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä 7.–21.12.2010 kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Viikin 
kirjaston lehtisalissa, Viikinkaari 11.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
sosiaaliviraston, opetusviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja 
tilakeskuksen, rakennusvalvontaviraston, rakennusviraston katu- ja 
puisto-osaston, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, 
Helsingin Energia -liikelaitoksen ja ympäristökeskuksen kanssa.

Ympäristökeskus oli asemakaavan muutosluonnoksesta sitä mieltä, 
että ampumaratatoiminta on pilannut Viikinmäen maaperää. Tonttia 
laajennettaessa tulee varmistaa, että sen maaperä tulee uuden 
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rajauksen mukaisesti kokonaisuudessaan kunnostetuksi päiväkoti- ja 
koulukäyttöön sopivaksi. Alueella on tehty jo kunnostustöitä aiempien 
tontinrajausten ja niitä koskevien kunnostuspäätösten mukaisesti.

Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon 
kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle ei 
saapunut yhtään mielipidettä.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 25.3. - 26.4.2011 maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotuksesta ei ole tehty 
muistutuksia. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja 
rakennusvalvontavirasto.

Lausunnot 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kiinteistölautakunta pitää kaavamuutosta tarpeellisena ja puoltaa sitä 
pienin huomautuksin koskien louhintarajoitusmääräyksen tulkintaa.

Yleisten töiden lautakunta pitää puistoalueen muuttaminen osaksi 
tonttia tarkoituksenmukaisena, jotta pihan toiminnot saadaan 
järjestettyä tontilla. Puistoalueen pienenemisellä ei ole mainittavaa 
vaikutusta puiston virkistyskäyttöön tai kustannuksiin.

Tontin jatkosuunnittelussa on otettava huomioon hulevesien käsittely 
erityisesti tontin etelälaidalla. Mikäli rakennus rakennetaan 
asemakaavan muutosehdotuksen salliman rakennusalan eteläreunaan 
kiinni, jää tontin eteläosan hulevesien käsittelylle niin vähän tilaa, että 
eteläosan kuivattaminen onnistuu käytännössä vain 
Maarianmaanpuistoon merkittyyn hulevesipainanteeseen. Tällöin 
puistoon jouduttaisiin todennäköisesti sijoittamaan tontin 
kuivattamiseen tarvittavia rakenteita, mikä ei ole katu- ja puisto-osaston 
näkökulmasta toivottavaa. Tontin kuivatukselle on varattava riittävästi 
tilaa tontille jo asemakaavassa. Lautakunta puoltaa ehdotuksen 
hyväksymistä em. huomautuksin.
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Rakennusvalvontaviraston mielestä muutosehdotus parantaa tontin 
rakennettavuutta. Rakennusvalvontavirasto pitää kuitenkin kaavassa 
määriteltyä, tarkasti laadittuun viitesuunnitelmaan pohjautuvaa 
rakennusalaa innovatiivista suunnittelua liikaa rajoittavana. 
Rakennusala olisi merkitä asemakaavaan ohjeellisena. 

Vastineet lausuntoihin 

Rakennusalaa on väljennetty itään päin ulottumaan 4 metrin päähän 
tontin rajasta. Lisäksi tontin pohjoisosan sulkulaatan d5 
louhintarajoitusmääräystä on täsmennetty sulkulaattamääräyksillä d5 ja 
d6.

Muutosehdotusta on täydennetty asemakaavamääräyksellä: "Tulee 
vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää tontille 
rakennettavassa sadepuutarhassa. Tontti tulee liittää alueelliseen 
hulevesijärjestelmään."

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat tarkistukset:

 Tontin 36262/1 rakennusalaa on väljennetty itään päin 
ulottumaan 4 metrin päähän tontin rajasta.

 Asemakaavaehdotusta on täydennetty 
asemakaavamääräyksellä: "Tulee vettä läpäisemättömiltä 
pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää tontille rakennettavassa 
sadepuutarhassa. Tontti tulee liittää alueelliseen 
hulevesijärjestelmään."

 Tontin pohjoisosan sulkulaatan d5 louhintamääräystä on 
täsmennetty sulkulaattamääräyksillä d5 ja d6. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus toteaa omalta osaltaan hyväksyneensä 25.6.2012 
Viikinmäen korttelitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 3 597 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
12710000 euroa kesäkuun 2011 kustannustasossa. Hanke sijoittuu 
käsiteltävänä olevalle tontille, jolle rakennettavassa rakennuksessa 
tulee toimimaan koulu (180 oppilaspaikkaa, luokat 1−6 ja starttiluokka) 
ja päiväkoti (4 ryhmää, tilapaikkoja 84). Hankesuunnitelmasta päättää 
lopullisesti kaupunginvaltuusto.  
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

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

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12031 kartta, päivätty 3.3.2011, 
muutettu 18.6.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12031 selostus, päivätty 
3.3.2011, muutettu 18.6.2012

3 Havainnekuva
4 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Rakennusvalvontavirasto
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§ 882
V Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061)

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2011-001758 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
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12061 kartta, päivätty 16.6.2011
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12061 selostus, päivätty 

16.6.2011
3 Havainnekuvia
4 Osa päätöshistoriaa
5 Vuorovaikutusraportti

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 55 (122)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) korttelin nro 42066 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 16.6.2011 päivätyn 
piirustuksen nro 12061 mukaisena.

Tiivistelmä

Tontin osoite on Rantatöyry 2, Kulosaarentie 52.  

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerroksen lisäämisen ja 
uusien asuntojen aputilojen rakentamisen talousrakennuksen 
rakennusalalle sisäpihalla. Lisäkerroksen jälkeen rakennuksessa on 
viisi kerrosta ja tontin rakennusoikeus on 2 760 k-m², lisäystä 578 k-m².

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. 

Alueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1959. 
Kaavan mukaan tontti on asunto- tai liiketontti ja siinä on rakennusala 
3-kerroksista enintään 10,5 metriä korkeaa rakennusta varten. 
Piirrokseen merkityllä rakennusalalla saadaan käyttää rakentamiseen 
enintään 5/6 rakennusalan pinta-alasta, joka vastaa 2 175 k-m² 
rakennusoikeutta. 

Tontti on yksityisomistuksessa. 

Alueen yleiskuvaus

Kulosaaressa Vanhankaupunginlahden ja Itäväylän väliin rajoittuvalla 
viihtyisällä ja puistomaisella asuinalueella on yhdeksän 3–4-kerroksista 
kerrostaloa ja yhdeksän kaksikerroksista rivitaloa. Rakennukset ovat 
valmistuneet vuosina 1960–1962 ja muodostavat yhtenäistä 
rakentamistapaa edustavan kokonaisuuden.

Väljästi rakennettujen alueiden väliin jää puistomaisia 
suojakatumetsikköjä. Vanhankaupunginlahteen laskeutuva 
pohjoisranta on enemmän luonnontilainen. Kulosaaren pohjoisosan 
luonto on pääosin avointa ja harvaa sekametsää, joka 
aluskasvillisuudeltaan on melko paljasta. 

Itäväylän, Kulosaaren puistotien ja metron liikenne nostaa alueella 
melutasoa niin, että tontti on haitallisen yli 55 dB:n liikennemelun 
vaikutusalueella. Liikenne aiheuttaa myös tärinää maaperässä ja sillä 
on merkitystä ilmanlaadulle.
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Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhden asuinkerroksen 
lisääminen, aputilojen järjestely, hissien rakentaminen ja piha-alueen 
kunnostaminen niin, että aluekokonaisuuden rakennustaiteelliset ja 
kaupunkikuvalliset arvot säilyvät. Tavoitteina on saada kaupungin 
keskustan tuntumaan uusia asuntoja ja muuttaa nykyinen rakennus 
esteettömäksi sekä kasvattaa asuntojen asumisviihtyisyyttä. 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontin rakennusoikeutta on lisätty 578 k-m²:llä (2 760 k-m²) ja niin, että 
nykyisen ullakon tilalle voidaan rakentaa uusi asuinkerros. Uuden 
kerroksen päälle ei saa rakentaa ullakkoa eikä teknisiä tiloja. 
Rakennuksen porrashuoneisiin tulee rakentaa hissit, koska 
asemakaavan muutoksen jälkeen talossa on viisi maanpäällistä 
kerrosta, joista neljä on asuinkerroksia. Hissien lisäämiseksi 
porrashuoneita saa laajentaa rakennus- ja pelastusteknisistä syistä 
myös rakennusalan ulkopuolelle enintään 3 metriä. 

Pohjakerroksen kerrosala ei muodosta rakennusoikeutta ja siellä tulee 
säilyttää nykyiset asumista palvelevat yhteistilat ja tekniset tilat. 
Asumista palvelevia varastotiloja saa sijoittaa rakennusoikeuden lisäksi 
tarvittaessa uuteen asuinkerrokseen. Sisäpihalle sallitaan myös 
rakennusoikeuden lisäksi enintään 60 k-m²:n kokoinen varasto- ja 
jätetilarakennus sekä polkupyöräkatos toiminnallisista syistä. Samoin 
rakennusoikeuden lisäksi uuteen asuinkerrokseen saa sijoittaa 
lasitettuja asuntojen kattoterasseja tai viherhuoneita.  

Ajoneuvoliittymä tontille on alkuperäisellä paikallaan. Ajoneuvojen 
pysäköintipaikoista on annettu määräys 1 autopaikka/120 m² 
asuntokerrosalaa, mikä tarkoittaa 23 autopaikkaa. Nykyisissä 
autotalleissa on 13 autopaikkaa ja loput autopaikat voidaan osoittaa 
erikseen osoitetuille alueille sisäpihalle.

Ympäristöhäiriöt

Itäväylän suunnasta tulevaa haitallista yli 55 dB:n suuruista 
liikennemelua on torjuttu kaavamääräyksin rakennuksen ulkoseinän ja 
sen osien ääneneristävyydestä sekä määräämällä uuden 
asuinkerroksen kattoterassit lasitettavaksi, jotta niillä saavutetaan 
valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Uuden asuinkerroksen rakentaminen tuo kaupungin keskeisille alueille 
uusia asuntoja. Hissien rakentaminen muuttaa rakennuksen 
esteettömäksi, kasvattaen asumisviihtyisyyttä ja -mahdollisuuksia, 
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koska hissit mahdollistavat monen asukkaan asumisen kerrostalossa 
entistä pidempään. 

Toteutus

Hakijalla on tarkoitus toteuttaa suunnitelma, kun asemakaava on tullut 
voimaan.  

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tontinomistajan aloitteesta. Tontinomistaja 
on 4.10.2010 hakenut asemakaavan muuttamista siten, että 
osoitteessa Rantatöyry 2 olevaan asuinkerrostaloon olisi mahdollista 
rakentaa yksi lisäkerros. Hankkeella rahoitetaan korjausta ja 
parannetaan esteettömyyttä.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 27.4.2011) sekä asemakaavan 
muutosluonnos. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaupungin ilmoitustaululla 
Kaupungintalolla 3.5.–24.5.2011 sekä viraston internetsivuilla. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä liikennelaitoksen, rakennusvalvontaviraston ja 
ympäristökeskuksen sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän kanssa. 

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Itäväylän ja metron 
aiheuttamien melu- ja ilmanlaatuhaittojen sekä meluntorjunnan 
aiheuttamien kustannusvaikutusten huomioon ottamiseen 
asemakaavaa valmisteltaessa ja myös suunnitteluyhteistyön 
tarpeeseen pysäköintipaikkoja määriteltäessä. 

Viranomaisten ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta 
valmisteltaessa. Suunnittelussa on käytetty kohdetta varten teetettyä 
tie- ja metroliikenteen meluselvitystä (AKUKON Oy, 30.6.2010, 
103049-1). Rakennuksen uudisosien ulkoseinien 
kokonaisääneneristävyydestä ja kattoterassien melusuojauksesta on 
annettu asemakaavamääräyksiä. Rakennus on myös riittävän kaukana 
Itäväylän reunasta, jotta ilmanlaadun minimiohjearvot eivät ylity. 
Meluselvityksessä ei ole edellytetty meluseinien korottamista. 
Pysäköinnin mitoituksesta ja ratkaisuista on neuvoteltu viranomaisen 
kanssa ja ratkaisut todettiin sopiviksi. 
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Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 
kolme mielipidekirjettä, jotka koskivat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta. 

Mielipiteet kohdistuivat pysäköintijärjestelyihin ja pelastuskaluston 
liikkumismahdollisuuksiin Rantatöyry-kadulla, vesikaton 
enimmäiskorkeutta ja kerroslukua koskeviin kaavamääräyksiin, 
hankkeen soveltuvuuteen kaupunkikuvassa, pihan puuston huomioon 
ottamiseen pysäköintipaikkojen suunnittelussa, pysäköintimitoituksen 
riittävyyteen, hissien edellyttämiseen ja tarpeeseen, rakennuksen 
korottamisen aiheuttamaan naapurirakennusten varjostumiseen, 
taloudellisten hyötyjen suhteeseen naapureille aiheutuviin haittoihin 
sekä kaavoituksen tehtäviin. 

Mielipiteet on otettu kaavoitustyössä huomioon ja asemakaavaa on 
tarkistettu ehdotusvaiheeseen vesikaton ylimmän kohdan 
enimmäiskorkeutta alemmaksi, korkoon +20.4. Lisäksi 
kaavamääräyksessä on tarkistettu pulpettikaton alaräystäs Rantatöyry-
kadun puolella, jotta mahdollinen varjostusvaikutus etäisyydeltään 
lähimmän naapurin, Rantatöyry 3:n puolella pienenisi. Myös 
pysäköimispaikkojen alaa koskevaa määräystä on mielipiteen 
perusteella tarkistettu lisäämällä määräyksiin maininta olemassa 
olevien puiden huomioon ottamisesta pysäköimispaikkojen 
suunnittelussa.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 5.8.−5.9.2011 maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotuksesta ei ole tehty 
muistutuksia.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa rakennusvirasto, 
pelastuslaitos, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus.  

Rakennusvirastolla, ympäristökeskuksella, pelastuslaitoksella ja 
kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista ehdotuksesta. 
Kiinteistöviraston mukaan kaavasta ei koidu tontinomistajalle 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
edellyttämää merkittävää hyötyä, joten maapoliittisia neuvotteluja ei ole 
tarpeen käydä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
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toteaa, ettei muutosehdotus edellytä rakennettujen yleisten vesijohtojen 
ja viemäreiden siirtämistä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus toteaa mm., että uudet huoneistot ovat läpitalon 
huoneistoja, yli 65 dB:n osuus julkisivusta on varsin lyhyt ja 
kaavamääräys sallii vain lasitetut kattoterassit tai viherhuoneet, niin 
että niillä melun ohjearvo alittuu. Meluntorjunnan kannalta ei ole 
huomauttamista. Asemakaavan muutosehdotus täyttää myös muilta 
osin sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

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

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12061 kartta, päivätty 16.6.2011
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12061 selostus, päivätty 

16.6.2011
3 Havainnekuvia
4 Osa päätöshistoriaa
5 Vuorovaikutusraportti

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
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Rakennuslautakunta
Pelastuslaitos
Rakennusvirasto
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristöjohtaja 24.10.2011

HEL 2011-001758 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 29.6.2011

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa  asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Pekka Kansanen                                      Päivi Kippo-Edlund
ympäristöjohtaja                                       ympäristötutkimuspäällikkö

Pitkänen Eeva, ympäristötarkastaja: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 22.08.2011

HEL 2011-001758 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 29.6.2011

Päätös

Tontti sijaitsee Kulosaaren pohjoisrannan ja Itäväylän välisellä alueella 
ja rajoittuu etelässä Kulosaaren puistotiehen, idässä ja pohjoisessa 
Rantatöyry katuun sekä lännessä saman korttelin tontteihin 3 ja 5.

Kulosaaressa muutetaan Rantatöyry 2:n asemakaavaa siten, että 
asuinkerroksen lisääminen on mahdollista. Asemakaavan muutoksessa 
on tarkoitus osoittaa uutta kerrosalaa yhden uuden asuinkerroksen 
rakentamiselle. Kaavamääräyksillä on pyritty sovittamaan 
lisärakentamista itse rakennukseen ja rakennettuun ympäristöön.

Tontin pinta-ala on 3 202 m2 . Kerrosalaa tontilla on 2 182 k-m2, jonka 
lisäksi uutta rakennusoikeutta lisäkerrosta varten on 
kaavamuutoksessa varattu 578 k-m2.
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Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta Kuntalaki 91 §

Lisätiedot
Laakso Harri, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi
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§ 883
V Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti, 
toimitusjohtaja Matti Toivolan sosiaali- ja terveysviraston 
virastopäällikön virkaan 1.1.2013 lukien 10 101,30 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.  

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa 
eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu 
hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti, 
toimitusjohtaja Matti Toivolan sosiaali- ja terveysviraston 
virastopäällikön virkaan 1.1.2013 lukien 10 101,30 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.  
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Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa 
eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu 
hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.  

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012 § 202 hyväksyä sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2013. Samalla 
kaupunginvaltuusto päätti perustaa 1.1.2013 lukien täytettävän 
sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran, jonka 
virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 10 101,30 euroa kuukaudessa. Virka on ollut 
julkisesti haettavana 17.6. - 2.7.2012. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä  lisäksi 
hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa.   

Vuoden 2013 alussa aloittavan uuden organisaation johtosäännön 1 
§:n mukaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen 
alainen sosiaali- ja terveysvirasto huolehtivat kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti. Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain 
mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä. Sosiaali- ja terveystoimen 
toimialaan kuuluvat myös kunnan tehtäväksi säädetty raittiustyö, 
maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan tehtävät sekä 
talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen. Lautakunta ja virasto 
huolehtivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääkehuollosta 
sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen velvoitteena olevasta 
lääkehuollosta.           

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 19 §:n 1 mom. mukaan 
sosiaali- ja terveysviraston toimintaa johtavan virastopäällikön 
kelpoisuusvaatimuksena on sen lisäksi mitä muutoin on säädetty, 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä. Johtosäännön 19 §:n 1 mom. viittaus "mitä muutoin 
on säädetty" tarkoittaa sitä, että silloin, kun tehtävä kuuluu 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain soveltamisalaan, lainsäännökset otetaan huomioon. 
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan kelpoisuuksiin, joita 
vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä, jollei muualla 
laissa toisin säädetä. Lain 10 § koskee sosiaalihuollon johtotehtäviä. 10 
§:n 1 mom. mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän 
sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa 
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hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus ja tehtävään 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden 
lisäksi riittävä johtamistaito. Kaupunginhallitus  toteaa, että sosiaali- ja 
terveysviraston toimintaa johtavan virastopäällikön tehtävä on 
hallinnollisen johtajan tehtävä. Vuoden 2013 alussa aloittavassa 
virastossa työskentelevään sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilökuntaan kuuluu noin 15 000 ammattilaista ja viraston talousarvio 
on noin 1,7 miljardia euroa.  Hallinnolliset johtotehtävät eivät sisällä 
asiakastyötä eivätkä välitöntä asiakastyön ohjausta. Hallinnollisen 
johtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei sisälly vaatimusta 
asiakastyökokemuksesta eikä tietyn tutkinnon suorittamisesta, vaan 
myös muulla tavoin hankittu alan tuntemus on riittävä.          

Virkaan valittavalta on hakuilmoituksessa edellytetty soveltuvaa 
ylempää korkeakoulututkintoa ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
tuntemusta tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:ssä säädettyä kelpoisuutta. 
Lisäksi on edellytetty riittävää johtamistaitoa sekä kokemusta hallinto- 
ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on kaupungin 
kielitaitosäännön mukaisesti suomen kielen erinomainen sekä ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.      

Kaupunginhallitus toteaa, että virkaa täytettäessä tulee varsinaisten 
kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 
§:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.   

Yhteenveto viranhakijoista ovat esityslistan liitteenä. Hakuilmoitus on 
oheismateriaalina. 

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa ja 
sitä ennen hallintokeskuksessa, kaupungintalon huoneessa 350.   

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8b §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan 
sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on antaa lausunto sosiaali- ja 
terveysviraston päällikön virkaa täytettäessä. Jaoston lausunto sisältyy 
päätöshistoriaan. Kaupunginvaltuusto päättää virastopäällikön virkaan 
ottamisesta. 

Virkaa haki hakuajan kuluessa seitsemän  henkilöä. Kaikilla hakijoilla 
on vaadittu ylempi korkeakoulututkinto. Viran hakijoiden haastattelut 
suoritettiin apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn johdolla 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston haastattelijaryhmässä. 
Haastatteluihin osallistui lisäksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo. 
Haastatteluihin kutsuttiin hakijat  ********** ja Matti Toivola.      

Haastatteluihin kutsutuilla kolmella henkilöllä katsottiin olevan 
kokemusta ja osaamista sosiaali- ja terveysviraston päällikön 
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tehtäväalueella. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto katsoi 
16.8.2012 antamassaan lausunnossa, että haastatellut eroavat 
toisistaan merkittävästi työ-, hallinto- ja johtamiskokemuksen pituuden 
osalta. Jaosto katsoi, että toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtävän menestykselliseen 
hoitamiseen asetetut vaatimukset.       

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin uudessa sosiaali- ja 
terveystoimen organisaatiossa on tarpeen kehittää johtamiskäytäntöjä 
ja palvelujen tuottamistapoja asiakaslähtöisen palvelutarpeen 
lähtökohdasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 
tapahtuu lähivuosian suuria muutoksia. Kaupunginvaltuuston 
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 tulevaisuudessa työvoimapula vaativat uudenlaisia ratkaisuja mm. 
hoitoketjujen ohjaamiseen ja asiakaslähtöisten palvelujen räätälöintiin. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten johtamistehtävien 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan tuntemusta ja 
yhteistyökykyä muuttuvissa tilanteissa siten, että kaupungin asettamat 
tavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveystoimi muodostaa merkittävän 
kokonaisuuden Helsingin kaupungin hallinnossa. Tämän vuoksi 
hakijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaiseen tuntemukseen 
sekä hallinto- ja johtamiskokemukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.             

Kaupunginhallitus katsoo, että pitkän työ-, hallinto- ja 
johtamiskokemuksen sekä laajan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuntemuksen, haastattelun ja hakijan toiminnasta saadun kokemuksen 
perusteella toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten sosiaali- ja 
terveysviraston päällikön tehtävän vaatimukset. Koulutukseltaan 
Toivola on oikeustieteen kandidaatti. Vuodesta 1990 Toivola on 
toiminut terveyskeskuksen (aiemmin terveysvirasto) virastopäällikkönä, 
toimitusjohtajana. Vuosina 1982 - 1990 hän on toiminut Helsingin 
kaupunginkansliassa organisaatiosuunnittelijana, 
apulaiskaupunginsihteerinä ja kaupunginsihteerinä. Vuosina 1977 - 
1982 hän toimi Helsingin kaupungin huoltovirastossa sihteerinä ja 
apulaisjohtajana. Lisäksi Toivola on ollut v. 1988 sosiaali- ja 
terveysministeriössä poliittisena sihteerinä.  Toivola on toiminut 
Helsingin kaupungilla tehtyjen valtakunnallisestikin suurten sosiaali- ja 
terveystoimen organisaatiomuutosten keskeisissä tehtävissä 1980-
luvulta lähtien ja saavuttanut isojen kokonaisuuksien  ja muutosten 
johtamisen kokemusta sekä laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuntemusta.         

Kahdella muulla haastatellulla hakijalla työ-, hallinto- ja 
johtamiskokemusta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuntemusta 
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on merkittävästi vähemmän kuin Toivolalla. Hallintotieteen tohtori  
********** on toiminut vuosina 1999 - 2008 ja vuodesta 2010 alkaen 
alue-, toimisto-, osasto-, strategia- ja projektipäällikön tehtävissä 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaaliviraston 
palveluksessa. Näistä tehtävistä vuodet 2007 - 2008 sosiaalivirastossa 
strategiapäällikkönä ja vuodesta 2010 alkaen projektipäällikön tehtävä 
ovat lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. 

Vuosina 2008 - 2012 ********** on toiminut tutkimusjohtajana Helsingin 
kaupungin, Lapin ja Tampereen yliopiston hankkeessa. 

Hallintotieteen tohtori ********** on toiminut kunnan johtajana vuosina 
2011 - 2012 Suomenniemen kunnassa ja vuosina 2009 - 2010 
Kinnulan kunnassa. Lisäksi hän on toiminut Kinnulan kunnan 
projektijohtajana v. 2010 - 2011 sekä tutkijana ja yliassistenttina Itä-
Suomen yliopistossa v. 2005 - 2008 ja 2011.        

Viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin 
nimitysperusteisiin, hakijoiden  työ-, hallinto- ja johtamiskokemukseen, 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuntemukseen ja haastatteluissa 
ilmenneisiin seikkoihin viitaten,  kaupunginhallitus katsoo, että 
oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Matti Toivola on sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön virkaan parhaiten soveltuva. Esitettävä 
henkilö on kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta 
hänen osaltaan vaadita.           

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto

Oheismateriaali

1 Ilmoitus, sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virka 

Otteet
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Henkilöstökeskus
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto 16.08.2012 § 14

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveysjaosto päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon sosiaali- ja terveysviraston päällikön viran täyttämisestä:

Sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa haki seitsemän henkilöä, 
jotka kaikki ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. 
Haastatteluihin kutsuttiin hakijat  ********** ja Matti Toivola. 
Haastatteluihin kutsutuilla kolmella henkilöllä on kokemusta ja 
osaamista sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtäväalueella. Työ-, 
hallinto- ja johtamiskokemuksen pituuden osalta haastatellut eroavat 
toisistaan merkittävästi. Haastattelijoina toimivat sosiaali- ja 
terveysjaoston puheenjohtaja Risto Rautava, varapuheenjohtaja Sirkku 
Ingervo, jaoston jäsen Tarja Tenkula, apulaiskaupunginjohtaja Laura 
Räty ja henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.        

Helsingin uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on 
tarpeen kehittää johtamiskäytäntöjä ja palvelujen tuottamistapoja 
asiakaslähtöisen palvelutarpeen lähtökohdasta. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu lähivuosina suuria 
muutoksia. Kaupunginvaltuuston 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 tulevaisuudessa 
työvoimapula vaativat uudenlaisia ratkaisuja mm. hoitoketjujen 
ohjaamiseen ja asiakaslähtöisten palvelujen räätälöintiin. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon keskeisten johtamistehtävien menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää toimialan tuntemusta ja yhteistyökykyä 
muuttuvissa tilanteissa siten, että kaupungin asettamat tavoitteet 
saavutetaan. Sosiaali- ja terveystoimi muodostaa merkittävän 
kokonaisuuden Helsingin kaupungin hallinnossa. Tämän vuoksi 
hakijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaiseen tuntemukseen 
sekä hallinto- ja johtamiskokemukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.                     
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Sosiaali- ja terveysjaosto katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja 
johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, 
haastattelun ja hakijan toiminnasta muutoin saadun kokemuksen 
perusteella, että toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten sosiaali- 
ja terveysviraston päällikön tehtävän menestykselliseen hoitamiseen 
asetetut vaatimukset. Hän on toiminut Helsingin kaupungilla tehtyjen 
sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutosten keskeisissä 
tehtävissä 1980-luvulta lähtien ja on virkaurallaan edennyt vuonna 
1990 nykyiseen tehtäväänsä terveysviraston, nykyisen 
terveyskeskuksen, toimitusjohtajaksi. Helsingin valtakunnallisestikin 
suurissa organisaatiomuutoksissa hän on saavuttanut isojen 
kokonaisuuksien ja muutosten johtamisen kokemusta sekä laajaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta. Sosiaali- ja terveysjaosto 
katsoo, että kokemukset  menestyksellisestä toiminnasta 
virastopäällikkönä, terveyskeskuksen toimitusjohtajana, antavat hyvät 
valmiudet myös sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen eteenpäin 
viemiseen.                     

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 884
Elinkeinopolitiikan aktiivinen rooli palvelumarkkinoiden 
kehittymiseen ja toimivuuden tukemiseen 

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-008402 T 14 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 09 310 2505

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi arvion 
palvelumarkkinoiden kehittymistä tukevista toimenpiteistä.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 21.11.2011 tehdyssä talousarvion 2012 
täytäntöönpanopäätöksessä kehottanut talous- ja suunnittelukeskusta 
valmistelemaan 31.5.2012 mennessä arvion toimenpiteistä, joilla 
kaupunki voi elinkeinopolitiikan osalta myötävaikuttaa aktiivisella roolilla 
palvelumarkkinoiden kehittymisen ja toimivuuden tukemiseen.

Kehotus perustuu talousarviossa olevaan mainintaan ”Kaupunki ottaa 
myös osana elinkeinopolitiikkaa aktiivisen roolin palvelumarkkinoiden 
kehittymisen ja toimivuuden tukemisessa. Vuoden 2012 aikana 
toteutetaan arvio niistä toimenpiteistä, joilla kaupunki voi 
elinkeinopolitiikan osalta myötävaikuttaa tähän".

Esittelijä

Yleistä

Pääperiaatteena palvelumarkkinoiden kehittymisen ja toimivuuden 
tukemisessa kaupungin toimin on pidettävä sitä, että sellaiset toimialat 
ja toiminnot, joilla markkinat toimivat, kaupunki ei voi eikä sen tule 
aktiivisesti puuttua markkinoiden toimivuuteen enempää kuin 
kaupungin rooli mahdollisena viranomaismääräysten toteuttajana 
edellyttää. Toisaalta niillä toimialoilla, joilla markkinat eivät ole 
kehittyneitä, kaupungin toimin voidaan niitä myös edistää. Kaupungin ei 
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tule omilla toiminnoillaan olla aiheuttamassa häiriöitä 
palvelumarkkinoiden toimivuudelle. Kaupungin tulee kiinnittää huomiota 
myös kaupungin toimissa ilmenevien kilpailuneutraliteettiongelmien 
tarkasteluun toimialoittain.

Palvelumarkkinassa aitoa kilpailua ja toimiva markkina on syntynyt 
sellaisilla aloilla, joissa kaupunki asiakassuhteessaan ei ole ollut 
määräävässä asemassa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta 
palvelumarkkina on kehittynyt pääsääntöisesti sellaisissa osissa, joissa 
kysyntä täydentäviin palveluihin on suurinta ja kunnan oma tuotanto ei 
kata koko kysynnän kirjoa.

Tärkeä edellytys yritysten toimintaedellytysten parantamiselle ja 
turvaamiselle ovat toimenpiteet, joilla edistetään ja vahvistetaan koko 
kaupunkikonsernin eri toimijoiden ymmärrystä kaupungin 
elinkeinopolitiikan ja yritysmyönteisen ja asiakaslähtöisen 
palveluasenteen merkityksestä. Tarvitaan julkisen ja yksityisen 
yhteistyötä edistävä toimintaympäristö ja asenteet. Näillä edellytyksillä 
saadaan aikaan tarvittavia muutoksia kaupungin hallinto-, toiminta- ja 
palvelukulttuuriin. Lisäksi tarvitaan edelleen palveluiden hankintaan, 
laadun arviointiin ja mittaamiseen, harmaan talouden torjuntaan sekä 
palveluiden tuottamisen sopimustekniikkaan liittyvää koulutusta.

Hallintokunnat voivat omia palvelustrategioita laatiessaan asettaa 
tarvittaessa tavoitteeksi alan markkinoiden kehittämisen. 
Sosiaalivirasto on tämän tehnyt omassa palvelustrategiassaan jo 
vuonna 2009.

Palvelumarkkinoiden kehittymistä koskevat kaupungin linjaukset

Kaupunginhallitus on merkinnyt kokouksessaan 5.3.2012 tiedoksi 
palvelustrategiaa valmistelleen työryhmän raportin, jossa kaupungin 
palvelustrategiset linjaukset on esitetty. Lisäksi kaupunginhallitus on 
ohjeistanut jatkotyötä seuraavasti:

 Strategiassa tulisi tehdä linjaukset, miten palvelut järjestetään ja 
tuotetaan – mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse, mitkä palvelut 
tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mitkä 
hankitaan markkinoilta.

 Sosiaali- ja terveystoimen osalta edellä esitettyihin kysymyksiin 
vastataan organisaatiouudistuksen yhteydessä

 Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä 
kaupunginjohtajan johdolla valmistellaan toimenpide-ehdotukset 
nykyisten hankintakäytäntöjen kehittämiseksi.

Palvelustrategian toimenpide-ehdotuksia käsiteltiin Helsingin 
kaupungin elinkeinoneuvottelukunnassa 22.5.2012. 
Kaupunginhallituksen kannanotossa 26.3.2012 palvelustrategiasta 
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hallintokuntia on kehotettu tekemään talousarviovalmistelun 
yhteydessä arvio palvelujen kysynnän ja eri tuotantotapojen 
kehityksestä vuosina 2013–2016 ja 2020.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.5.2012 jatkaa 
palvelusetelikokeilua nykymuotoisena vuoden 2013 loppuun asti. 
Tärkeää on, että saadaan kokeilu toteutettua ja sen perusteella 
pystytään tekemään päätökset jatkosta. Lisäksi sosiaali- ja 
terveystointa on pyydetty tuottamaan 30.6.2012 mennessä 
konkreettisia toimenpidesuosituksia palvelumarkkinoiden toimivuuden 
edistämiseksi.

Kaupunginhallitus on saanut 7.5.2012 selvityksen 
palvelualoitekäytännöstä ja linjannut 21.5.2012 kokouksessaan, että 
marraskuun 2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka 
palvelualoitekäytäntöä voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri 
hallinnonaloilla.

Elinkeinopoliittinen näkökulma

Kaupungin yritysmyönteisyyttä lisätään päätöksenteon tueksi 
laadittavalla ja käyttöön otettavalla yritysvaikutusten arvioinnin 
toimintamallilla. Sen laatiminen aloitetaan syksyllä 2012 yhdessä 
mahdollisesti Espoon ja Vantaan kanssa. Yritysvaikutusten arvioinnin 
tavoitteena on ottaa huomioon kaupungin päätösten, mukaan lukien eri 
strategiat ja ohjelmat, vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin entistä 
paremmin. Keskeisiä yrityksiin vaikuttavia asiakokonaisuuksia ovat 
esimerkiksi kaupungin hankinnat sekä kaavoitukseen, maankäyttöön ja 
liikenteeseen liittyvät asiat.

Lisäksi keskeistä on Helsingin elinkeinostrategiassa määriteltyjen 
elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteiden näkyväksi saaminen eri 
hallintokuntien yritysten palveluja koskevissa toimintaprosesseissa. 
Kaupungin kokoaman ja hallussa olevan tiedon saattaminen avoimeen 
käyttöön on osaltaan luomassa edellytyksiä uudenlaisen 
palveluliiketoiminnan ja tätä kautta myös palvelumarkkinoiden 
kehittymiselle.

Sellaisilla toimialoilla, joilla markkinat toimiakseen edellyttävät 
kaupungin ratkaisuja tiloihin tai infrastruktuuriin liittyen, kaupungin 
elinkeinopolitiikkaa toteutetaan kaupungin strategiset tavoitteet 
huomioiden pääsääntöisesti maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, 
tonttipolitiikan sekä erilaisten viranomaismääräysten keinoin. 
Esimerkiksi maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tulee olla 
joustavaa, jotta mahdollistetaan sellaisen palveluliiketoiminnan synty, 
mitä tällä hetkellä ei vielä ole tiedossa. Uuden yleiskaavan 
valmistelutyössä tarkastellaan muun muassa palveluiden sijoittumista 
ja saavutettavuutta sekä liikenneverkkoa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 72 (122)
Kaupunginhallitus

Kj/3
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupungin elinkeinopoliittiset toimet ovat tähän mennessä keskittyneet 
sellaisille toimialoille ja toimintoihin, joissa lakisääteisiä velvoitteita ei 
ole tai ne ovat vähäisiä. Kaupungin strategiset linjaukset huomioiden 
kaupungin vetovoimaan ja kilpailukykyyn liittyvät toimet ovat 
muodostuneet keskeisiksi aktiivisessa elinkeinopolitiikassa

Kaupungin suorilla elinkeinopoliittisilla toimilla on viime vuosina 
kehitetty matkailua, tapahtumien tuottamista ja luovia aloja sekä 
tietointensiivisistä toimialoista palvelumuotoilua. Matkailu- ja 
tapahtumatoimiala ovatkin olleet jatkuvassa kasvussa. Vuodesta 2011 
elinkeinostrategian ajantasaistuksen yhteydessä on tehty linjaus myös 
hyvinvointialan yritysten toimintaedellytysten vahvistamisesta.

World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden aikana mukana olevissa 
kaupungeissa käynnistyy lukuisia ennakointiprojekteja, joiden 
työskentelyä ja tuloksia esitellään yleisölle muun muassa avoimissa 
työpajoissa. Teemavuoden tiimoilta on tarkoitus virittää hyvinvoinnin ja 
muotoilun välistä suhdetta käsittelevää keskustelua online-foorumeilla, 
mediajulkisuudessa ja akateemisissa julkaisuissa. Keskusteluissa on 
tarkoitus hakea vastaus sille, mitä on tulevaisuuden muotoilu ja mitä 
ovat hyvinvointipalvelut. WDC2012 –hankkeissa halutaan nostaa esille 
muotoilun uusia työtapoja ja mahdollisuuksia kuntien päättäjille, 
suurelle yleisölle ja alan opiskelijoille. Tavoitteena on myös kertoa 
muotoilun merkityksestä sosiaalisesti vastuullisena toimintana. 
WDC2012 –vuoden päätyttyä elinkeinopalvelu haluaa osaltaan olla 
juurruttamassa teemavuoden aikana kerättyä ennakointitietoa, uusia 
osallistavan suunnittelun toimintatapoja ja kansainvälistymisosaamista 
eri palvelutoimialoilla.

Arvio toimenpiteistä

Kaupunki voi tukea palvelumarkkinoiden kehittymistä:

 ilmaisemalla palvelustrategiassaan ja hallintokuntien omissa 
palvelustrategioissa tahtotilansa kehittää palveluita yhteistyössä 
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa

 avaamalla palvelumarkkinoita, ts. palvelutuotantoa kilpailulle ja 
ottamalla käyttöön asiakkaan omaan valintaan perustuvia 
palvelujen järjestämistapoja (palveluseteli, henkilökohtainen 
budjetti)

 kehittämällä hankintakäytäntöjään sekä tunnistamalla ja 
kehittämällä uusia innovatiivisia palvelujen tuottamistapoja 
tuottavuuden lisäämiseksi

 käyttämällä entistä aktiivisemmin neuvottelumenettelyä 
palvelujen hankinnassa, jotta mahdollistetaan uusien ideoiden ja 
toimintamallien käyttöönotto
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 lisäämällä entisestään vuorovaikutusta yrittäjien ja 
yrittäjäjärjestöjen kanssa

 laskemalla oman palvelutuotantonsa yksikkökustannukset, jotta 
vertailu muiden tuottajien kustannuksiin voidaan tehdä

 ottamalla käyttöön markkinoille syntynyttä uutta osaamista 
(esim. palvelumuotoilu)

 toimimalla yhdessä seudun muiden kuntien kanssa, jotta 
markkinat voivat kehittyä kuntarajoista riippumatta

 ottamalla huomioon palvelumarkkinoiden kehittymistä tukevat 
linjaukset tulevassa kaupunkistrategiassa 2013-2016

 kehittämällä ja tarjoamalla palvelualojen yrityksille perustamis- ja 
kasvuyritysneuvontaa sekä muita yrityspalveluita

 osallistumalla kehittämishankkeisiin ja hyödyntämällä mm. 
Tekesin ohjelmien ja rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta

 tekemällä rohkeasti pilottikokeiluja erilaisten palvelujen 
tuottamisessa, koska muutosta saadaan aikaan vain pilottien 
avulla

 arvioimalla edellytykset palvelualoitteen käyttöönotolle 
palveluiden tehostamiseksi ja uuden liiketoiminnan 
synnyttämiseksi

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 09 310 2505

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 885
Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan 
palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-011295 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää vuoden 2012 talousarvioon 
kohdasta 1 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason 
nousua varten tarkoitetusta määrärahavarauksesta määrärahoja 
virastoille vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien 
kustannusvaikutusten kattamiseen seuraavasti:

Virasto TA-kohta Euroa
   
Rakennusvirasto 2 09 01 450 000
Pelastuslaitos 2 35 700 000
Ympäristökeskus 2 37 184 000
Sosiaalivirasto 3 11 01 10 700 000
Terveyskeskus 3 21 01 18 200 000
Opetusvirasto 4 02 02 12 700 000
Suomenkielinen työväenopisto 4 11 165 000
Kaupunginkirjasto 4 15 380 000
Kulttuurikeskus 4 17 01 100 000
Liikuntavirasto 4 41 01 510 000
Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 11 420 000
Kiinteistövirasto 5 21 01 500 000
Rakennusvalvontavirasto 5 31 120 000
   
YHTEENSÄ  45 129 000
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Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaikkia hallintokuntia harjoittamaan 
loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen 
pienentämiseksi.

Esittelijä

Kunta-alalle vuoden 2011 lopulla solmitut virka- ja työehtosopimukset 
ovat voimassa 28.2.2014 saakka. Talousarviota valmisteltaessa ja siitä 
päätettäessä sopimusten kustannusvaikutukset vuodelle 2012 eivät 
olleet tiedossa, minkä vuoksi em. vaikutuksiin varauduttiin keskitetysti, 
talousarviokohdalle 1 14 03, Menovaraus, Khn käytettäväksi osoitetulla 
yhteensä 60,04 milj. euron määrärahalla. Em. määräraha mukaan 
lukien toimintamenojen kasvu kaupunginvaltuuston hyväksymässä 
talousarviossa vuodelle 2012 on 4,1 % vuoden 2011 toteutunutta 
menotasoa korkeampi. Kuntasektorin yleiseksi kustannustason 
nousuksi (peruspalvelujen hintaindeksi) vuodelle 2012 ennakoidaan 2,3 
%.

Talousarvion toisen toteutumisennusteen 2/2012 mukaan kaupungin 
toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä 
palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna uhkaavat toteutua 
5,9 % vuotta 2011 korkeampina. Kaupungin palkkasumma oli 
alkuvuonna kasvanut 4,1 % vaikka sopimusratkaisun 
kustannusvaikutus kuntien palkkamenoihin vuonna 2012 on noin 2,6 % 
(sisältäen tammikuussa 2012 maksetun 150 euron suuruisen kertaerän 
kustannusvaikutuksen). Palkkasumman kasvu ei näin ollen johdu 
pelkästään palkkaratkaisusta vaan muita syitä ovat esimerkiksi 
henkilöstömäärän yllättävä kasvu (463 henkilöä edellisen vuoden 
samaan ajankohtaan verrattuna). 

Toimintamenojen kuluvan vuoden arvioitu kehitys ei ole 
kaupunginvaltuuston strategiaohjelman mukaisten talouden 
tasapainotavoitteiden eikä talousarviossa asetettujen 
tuottavuustavoitteiden mukaista. Se ei myöskään heijastele maan 
hallituksen toteuttamia valtiontalouden säästötoimenpiteitä tai yleisiä 
näkemyksiä talouden viimeaikaisesta kehityksestä. Mikäli 
toimintamenokasvua ei kyetä sopeuttamaan vuonna 2012, 
vaarannetaan vuosien 2010–2011 pitkäjänteinen toimintamenokasvun 
hillitsemisen aikaansaamiseksi tehty työ ja myös kaupungin tulevien 
vuosien muutoinkin kapeneva taloudellinen liikkumavara. 

Virastoista ja laitoksista, rakennusvirasto pelastuslaitos, 
ympäristökeskus, sosiaalivirasto, terveyskeskus, opetusvirasto, 
suomenkielinen työväenopisto, kaupunginkirjasto, kulttuurikeskus, 
liikuntavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto sekä 
rakennusvalvontavirasto ovat alkuvuoden aikana talousarvion 
toteutumisennusteiden yhteydessä todenneet, että uuden kunta-alan 
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palkkaratkaisun mukaisista palkankorotuksista aiheutuu ylityspaine 
virastojen määrärahoihin vuonna 2012 eikä näiden ylityspaineiden 
sopeutus näytä mainittujen virastojen osalta mahdolliselta.

Pääosa ylityspaineesta aiheutuu terveyskeskuksen (18,2 milj. euroa), 
opetusviraston (12,7 milj. euroa) ja sosiaaliviraston (10,7 milj. euroa) 
esityksistä. Sosiaaliviraston henkilöstömäärä on lisääntynyt noin 250 
hengellä ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä hieman alle 200 
hengellä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. 

Rakennusvirasto ennustaa ylittävänsä palkkakulunsa palkkaratkaisun 
vaikutuksesta 0,45 milj. eurolla, pelastuslaitos 0,7 milj. eurolla, 
ympäristökeskus 0,184 milj. eurolla, suomenkielinen työväenopisto 
0,165 milj. eurolla, kaupunginkirjasto 0,380 milj. eurolla, kulttuurikeskus 
0,1 milj. eurolla, liikuntavirasto noin 0,51 milj. eurolla, 
kaupunkisuunnitteluvirasto 0,42 milj. eurolla, kiinteistövirasto 0,5 milj. 
eurolla ja rakennusvalvontavirasto 0,12 milj. eurolla.

Mainituille virastoille esitetään siirrettäväksi vuoden 2012 talousarvioon 
kohdan 1 14 03 keskitetystä menovarauksesta määrärahoja vuoden 
2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten 
kattamiseen yhteensä 45,129 milj. euroa. Muiden hallintokuntien osalta 
palkankorotusten kustannusvaikutukset voidaan toisen ennusteen 
perusteella kattaa hallintokunnalla olemassa olevien määrärahojen 
puitteissa.

Kaikkia hallintokuntia tulisi lisäksi kehottaa harjoittamaan loppuvuoden 
aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen 
pienentämiseksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

ao.virastot
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§ 886
Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 
valmistelutilanne

HEL 2012-010622 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan talousarvioesityksen siten, 
että opetusviraston esitykset huomioidaan kaupungin 
kokonaismenoraamin sisällä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Päätösehdotukseen lisätään kappaleeksi kaksi:

Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan talousarvioesityksen siten, 
että opetusviraston esitykset huomioidaan kaupungin 
kokonaismenoraamin sisällä.

Kannattajat: Tatu Rauhamäki

Elina Moision vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2_2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä asian tiedoksi.

Esittelijä

Hyväksyessään vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamin sekä 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2013–2015 laatimisohjeet 
26.3.2012 kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2013 
valmistelutilanne tuodaan Khlle tiedoksi elokuussa, jolloin Khlle 
annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin 
talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 sekä selvitys 
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kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien 
valmistelussa.

Maailmantalouden tilanne

Maailmantalouden sekä Suomen taloustilanteen analyysin taustana 
ovat valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaiseman 
suhdannekatsauksen tiedot ja elokuun alussa julkaistu päivitetty arvio 
talousnäkymistä. Lisäksi talousanalyysin taustana ovat heinä-elokuun 
vaihteessa  julkaistut eurooppalaiset sekä kotimaiset tuotannon 
tulevaisuudennäkymiä ennakoivat suhdannebarometrit.

VM:n kesäkuisen ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu hidastui 
vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin 
kuluvan vuoden alkupuolen ajan. Maailman ostovoimakorjattu 
bruttokansantuote kasvaa vuonna 2012 vähän yli 3 prosentin vauhtia 
mutta palaa noin 4 prosentin vauhtiin vuonna 2013. Kasvun painopiste 
on kehittyvissä maissa, kun useissa teollisuusmaissa kasvu hiipuu tai 
kääntyy taantumaan. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten 
tuki- ja elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien 
vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Yhdysvaltain 
elpyminen jatkuu hitaasti ja kasvu jää alle 3 prosentin vuosina 
2012–2013. Kasvua hidastavat kotitaloussektorin alentunut varallisuus, 
hitaasti paraneva työllisyys, ulkoinen epätasapaino sekä julkisen 
talouden mittavat sopeuttamistarpeet. Kiinan kasvun arvioidaan 
pysyttelevän 8 prosentin tuntumassa lähivuosina.

Euroalueen velkakriisi on jatkunut jo yli kolme vuotta. Tämänhetkisinä 
riskeinä ovat uusien valtioiden joutuminen tukitoimien piiriin, 
kansainvälisten rahoittajien kielteinen suhtautuminen koko 
euroalueeseen sekä tästä mahdollisesti seuraavat ennakoimattomat 
muutokset korkotasossa. Vuoden ensimmäiseltä puoliskolta 
kertyneiden tilastojen valossa voidaan todeta, että euroalue on 
taantumassa.

Eurooppalaisissa tuotannon suhdannenäkymiä kuvaavissa 
suhdannebarometreissä keväällä 2011 alkanut lasku on jatkunut 
vuoden 2012 alkupuolen lyhyen nousuvaiheen jälkeen.

Luottamuksen heikkeneminen eräiden suurtenkin euromaiden julkisten 
talouksien sekä pankkisektoreiden tilaan on entisestään heikentynyt 
kevään ja kesän kuukausien aikana. Tämä on luonut akuuttia painetta 
eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään ja jopa valuutta-alueen 
kestävyyteen. Se kuinka eurojärjestelmän kriisin ratkaisemisessa 
tullaan onnistumaan ja millaiseksi järjestelmä muotoutuu lähivuosina, 
on vielä epäselvää.
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On kuitenkin selvää, että kriisi tulee vaikuttamaan selvästi 
eurooppalaiseen julkisten talouksien rahoitusjärjestelmään sekä 
finanssisektorin valvontaan merkittävästi ja tällä tulee olemaan 
väistämättä seurauksia myös Suomen julkisen talouden 
rahoituskysymyksiin ja siten myös kuntasektorin rahoituksen 
riittävyyteen ja rahoitusmalleihin.

Suomen taloustilanne

VM:n viimeisimmän elokuun alussa esitetyn talousennusteen mukaan 
vuonna 2013 Suomen talouden kasvu jää hyvin matalaksi ollen arviolta 
vain 0-1 prosenttia. Kasvu on miltei kokonaan yksityisen kulutuksen 
varassa. Viennin kasvu jää vaimeaksi johtuen juuri euroalueen heikosta 
talouskehityksestä. Suomen kannalta kuitenkin positiivista on se, että 
meille tärkeiden kauppakumppaneiden, Saksan, Ruotsin ja Venäjän 
talouskehitys on euroaluetta parempaa.

Kesäkuisessa ennusteessaan VM mainitsee, että talousnäkymiin 
sisältyvät riskit ovat pääosin negatiivisia. Riskit liittyvät ennen kaikkea 
julkisen sektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon 
monissa kriisimaissa. Erityisen ongelmallinen on euroalueen tilanne. 
Euroopan talouskasvu on hauraalla pohjalla ja päättämättömyys 
tarvittavista politiikkatoimenpiteistä vain lisää epävarmuutta ja sitä 
kautta mahdollisuus negatiivisen kierteen käynnistymiselle kasvaa. 
Julkisten talouksien ja pankkisektorin samanaikaiset ongelmat ovat 
vaarallinen yhdistelmä. Tällaisessa tilanteessa kansantalouksien kyky 
vastaanottaa uusia shokkeja heikkenee ja reaalitaloudellisen 
aktiviteetin laskiessa velkaantumisen kierrettä on vaikea pysäyttää. 
Suomen talouden kasvu on etenkin tänä vuonna paljolti yksityisen 
kulutuksen ja kotitalouksien luottamuksen varassa. Jos työllisyystilanne 
muodostuu ennustettua heikommaksi, luottamuksen heikkeneminen voi 
näkyä kulutuskysynnän taantumisena. Ainakin osassa kotitalouksia 
myös korkea velkaantuneisuus voi vähentää kulutushaluja etenkin siinä 
tapauksessa, jos kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta tulee lisää 
huonoja uutisia.

Positiivinen työllisyyskehitys jatkui vielä alkuvuonna, mutta nyt on 
nähtävissä merkkejä työllisyystilanteen heikkenemisestä. Talouskasvun 
hiipuessa työpanoksen kysyntä kääntyy laskuun, mikä näkyy kuluvana 
vuonna suurelta osin tehtyjen työtuntien määrän laskuna. Myös 
työllisten lukumäärä alkaa alentua, mutta vuosikasvu jää tänä vuonna 
vielä aavistuksen positiiviseksi. Ensi vuonna talouskasvun 
käynnistyttyä tehdyt työtunnit lisääntyvät 0,3 % ja vuonna 2014 arviolta 
0,5 %. Työtuntien kasvu on maltillista hitaasti paranevan taloustilanteen 
oloissa, mutta sitä hillitsee lähivuosina myös palvelusektorin 
työpaikkojen osuuden kasvu sekä ikääntyneiden työntekijöiden osa-
aikatyön yleistyminen. Työllisten määrä palaa kasvu-uralle vuonna 
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2013, mutta kokonaisuutena työllisyyden vuoden 2013 vuosikasvu jää 
negatiiviseksi. Vuonna 2014 työllisten määrä kasvaa vain hiukan, 0,3 
%, sillä talouden viimeaikaisten rakenteellisten muutosten arvioidaan 
hankaloittavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Viime 
vuonna 15–64 –vuotias työikäinen väestö supistui ensi kertaa suurten 
ikäluokkien eläkkeelle jäämisen käynnistyttyä, mutta työmarkkinoiden 
osallistumisasteen parannuttua työvoima edelleen kasvoi. Vuodet 
2012–2014 ovat kuitenkin työikäisen väestön nopeimman supistumisen 
aikaa (miltei 20 000 henkilöä vuosittain) ja työvoimakin alkaa näin ollen 
vähitellen pienentyä. Väestörakenteen muutos näkyy erityisesti siinä, 
että työllisyysaste paranee lähivuosina vaikka työllisten määrä kasvaa 
vain heikosti ja ensi vuonna jopa supistuu.

Palkkasumman kasvu hidastuu kuluvana ja ensi vuonna 
suuruusluokaltaan noin 2,5 %:n vuosikasvun tasolle. Samaan aikaan 
kuntien keskimääräisen kustannustason nousun (peruspalvelujen 
hintaindeksi) arvioidaan tuoreimman ennusteen mukaan olevan 
kuluvana vuonna hieman yli 3 %, vuonna 2013 arviolta 2,3 % ja vuonna 
2014 arviolta 2,7 %. Toisin sanoen kuntien keskeisimpänä 
tulonlähteenä olevan palkkasumman ennakoidaan kasvavan vain 
saman verran kuin kuntien käyttötalouden kustannustason nousua 
kuvaava indeksi kasvaa. Samaan aikaan kuntien saamat 
valtionosuustilitykset tulevat pienenemään vuonna 2013 verrattuna 
kuluvan vuoden tasoon. Tämä tulopohjaan liittyvä ennustenäkymä ei 
anna jakovaraa palvelutason laajennuksille eikä investointitason 
kasvattamiselle.

Valtiontalouden vuosien 2013–2016 kehyspäätöksen vaikutukset ja Suomen julkisen talouden 
tasapaino

Yleisesti ottaen lainarahoituksen saatavuus ja hinta riippuvat 
luottokelpoisuudesta. Suomen julkisen talouden viime vuosien vahva 
asema on ollut myös kunnille hyödyksi. Hallitusohjelmassa tavoite on 
Suomen hyvän luottokelpoisuuden säilyttäminen.

Suomen julkisen sektorin hyvä luottoluokitus ei ole itsestään selvyys 
sillä esimerkiksi kevään aikana keskeinen luottoluokittaja Standard & 
Poor’s arvioi Suomen luottokelpoisuuden kehitysnäkymät negatiivisiksi. 
Luottoluokituksen lasku aiheuttaisi toteutuessaan erityisesti rahoituksen 
hintaan mutta myös saatavuuteen paineita myös kunnissa. On 
kuitenkin todettava, että toistaiseksi kuntien varainhankintaan 
velkakriisi ei ole juurikaan vaikeuttanut, sillä Kuntarahoitus on koettu 
jopa yhdeksi sijoittajien turvasatamista.

On tärkeää, että myös kunnat hoitavat oman osansa Suomen julkisen 
talouden hyvän luottoluokitustilanteen ylläpitämisessä. Siksi myös 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 81 (122)
Kaupunginhallitus

Kj/5
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Helsingin kaupungin tulee toteuttaa kaupungin strategiaohjelmassa 
mainittuja taloustavoitteita.

Hallitus vastasi Suomen julkisen talouden kestävyyden takaamisen 
haasteeseen vuoden 2012 talousarviossaan sekä viimeisimmäksi 
vuosia 2013–2016 koskevassa valtiontalouden kehyspäätöksessä. 
Mainituilla toimilla valtio kohentaa rahoitusasemaansa yhteensä noin 
2,7 miljardilla eurolla vuositasolla vuoteen 2015 mennessä. 
Sopeutustoimet kohdistuvat sekä valtion tuloihin että menoihin. 
Veronkorotuksia toteutetaan 1,5 miljardilla eurolla ja menosäästöjä 1,2 
miljardilla eurolla.

Tämän päätöksen mukaisesti valtion budjettitalouden menot kasvavat 
nimellisesti vuosina 2013- 2016 keskimäärin noin 1 % vuosittain. On 
huomionarvoista todeta, että reaalisesti menot alenevat vastaavalla 
ajanjaksolla keskimäärin noin 1 % vuodessa.

Valtiontalouden vuosien 2013–2016 kehyspäätöksen keskeisimmät 
välittömät vaikutukset budjettivalmisteluun Helsingissä:

 Valtionosuutta pienentää hallituksen päättämä säästö, joka on 
määrältään 125 milj. euroa vuonna 2013 (Helsinki -14 milj. 
euroa), 250 milj. euroa vuonna 2014 (vaikutus Helsinkiin -28 
milj. euroa) ja 500 milj. euroa vuonna 2015 (Helsinki -56 milj. 
euroa). Tämä leikkaus on vuodelle 2012 tehdyn leikkauksen 631 
milj. euron suuruisen leikkauksen päälle (Helsinki noin -70 milj. 
euroa)

 Vuosina 2013 – 2014 ansiotuloveroperusteiden ansiotason tai 
kuluttajahintojen nousua vastaavat tarkistukset jätetään 
tekemättä, minkä arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 
vuonna 2013 noin 104 milj. eurolla (Helsinki +14 milj. euroa) ja 
vuonna 2014 yhteensä 224 milj. eurolla (Helsinki +29 milj. 
euroa). Valtionosuuksiin sisältyvää oletusta veromenetysten 
kompensaatiosta alennetaan veroperusteiden nettomuutosta 
vastaavasti, joten veroperustemuutokset eivät vaikuta kuntien 
tuloihin kokonaisuuden tasolla. Eli käytännössä vos-tilityksiä 
leikataan vastaavasti kuin yllä mainitut verotulolisäykset tuovat 
lisää verotuloja.

 Kuntien yhteisöveron 5 prosenttiyksiköllä korotettua jako-osuutta 
jatketaan vuosina 2014 – 2015, mikä lisää kuntien saamaa 
yhteisöverotuottoa vuoden 2014 tasolla arvioituna noin 270 milj. 
euroa (Helsinki +57 milj. euroa).

 Jäteveron tuotto pyritään ohjaamaan kunnille. Arvioidun 
tulovirran suuruus tulee olemaan varsin rajallinen.

Näin ollen kehyspäätöksen välittömien budjettivaikutusten arvioidaan 
olevan Helsingille neutraalit.
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Sen sijaan kuntien vastuulle on ehdotettu mm. hallitusohjelmassa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen liittyviä uusia tehtäviä tai 
olemassa olevien tehtävien laajennuksia. Kehyspäätöksessä päätettiin, 
että kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tullaan kohdentamaan 
vuoden 2015 tasolla 125 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaista tasoa 
on tarkennettu alaspäin 20 milj. eurolla osana hallituksen 
säästötoimenpiteitä. Mm. Kuntaliitto on mm. lausunut Eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnalle, että esitetyt kohdennussummat tuntuvat 
varsin pieniltä lakiluonnosten sisältöön nähden.

Näin ollen on vaarana, että kunnille annetaan uusia tehtäviä, joiden 
kustannukset nousevat merkittävästi suuremmiksi kuin mitä 
kehyspäätöksen mukaisesti valtio olisi kohdentamassa lisärahoitusta 
näiden tehtävien rahoittamiseksi.

Vaikka valtiontalouden kehyspäätöksessä todetaan kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vuoden 2015 tasolla 125 milj. 
euron lisäys sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, niin 
päätöksen mukaan kuntien saamat valtionosuustulot eivät tule 
nousemaan. Sen sijaan valtionosuuksien tilitykset tulevat itse asiassa 
pienenemään vuoteen 2015 mennessä merkittävästi sillä kuten 
kehyspäätöksessä todetaan, niin vuonna 2015 tasolla valtionosuuksia 
leikataan 500 milj. euroa.

Vuosia 2013–2016 koskevassa ”Peruspalveluohjelmassa” todetaan, 
että nykyinen julkisen talouden alijäämä on pitkälti valtion alijäämää ja 
valtiolla on kokonaisvastuu julkisen talouden kestävyydestä. 
Peruspalveluohjelmassa kuitenkin edelleen todetaan, että kunnat ja 
kuntayhtymät ovat kuitenkin kestävyysvajeen umpeen kuromisessa 
keskeisessä asemassa edellä kuvatun väestön vanhenemisen 
aiheuttaman sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvun myötä.

Kuntapalvelujen menokehityksen hillintä sekä hyvinvointipalvelujen 
tuottavuuden nostaminen, johon pystytään vaikuttamaan erityisesti 
kunnissa tehtävillä ratkaisuilla, on yksi avaintekijöistä niin koko julkisen 
talouden kuin kuntataloudenkin kestävyysongelman ratkaisemisessa.

Helsingin talouden liikkumavara ja kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen

Tarkastuslautakunta toteaa viimeisimmässä arviointikertomuksessaan, 
että ”Talouden haasteet ovat niin merkittäviä, että toimintamenojen 
kasvu tulee saada pysähtymään. Tämä voidaan toteuttaa vain 
poliittisella tasolla, arvioimalla uudelleen palvelutuotannon volyymia, 
sisältöä, rakennetta ja tuottamistapoja.”

Vuonna 2011 kaupungin toimintamenojen kasvun hillinnässä 
onnistuttiin sillä kaupungin toimintamenot kasvoivat 2,5 prosenttia. 
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Toimintamenokasvu oli vuonna 2009 noin 6,5 prosenttia ja vuonna 
2010 noin 3,8 prosenttia.

Vuonna 2011 verotulojen kasvun ja matalan toimintamenokasvun 
seurauksena kaupungin vuosikate parani edellisestä vuodesta selvästi. 
Vuosikatteen paranemisesta huolimatta kaupunki joutui ottamaan 
lainaa 115 miljoonaa euroa (vuonna 2010 lainanotto oli 281 miljoonaa 
euroa ja vuonna 2009 noin 231 miljoonaa euroa). Tämä pääosin 
peruspalvelutuotannon investointeihin otettu laina osoittaa, että 
vuosikatteen parantumisesta huolimatta kaupungin tulorahoitus ei riitä 
investointien rahoittamiseen. 

Vuodesta 2008 nopeasti kaksinkertaistuneen lainakannan vuoksi 
menokasvun hillitseminen tuottavuuden parantamiseksi on Helsingin 
ykköstavoite talouden tasapainottamiseksi.  

Helsinki rakentaa parhaillaan uusia asuinalueita satamatoiminnoilta 
vapautuneille alueille ja peruskorjaa aiempaa kiinteistökannan 
ikääntyessä enemmän koulu-, päiväkoti-, sairaala- ja muita 
peruspalvelurakennuksia. Kaupungin investointitaso on noussut viime 
vuosina merkittävästi. Vuonna 2011 emokaupunki investoi lähes 500 
miljoonalla eurolla.  Vuoden 2011 tilinpäätöstietojen mukaan 
palvelutoiminnan investointien tulorahoitusprosentti oli 51 %. 
Laskettaessa liikelaitokset mukaan nousee vastaava luku 85 %:iin.

Kaupungin uusien alueiden ja toisaalta olemassa olevien palvelutilojen 
ylläpitämiseen liittyvät investointihaasteet tulevat jatkumaan koko 2010-
luvun. 

Helsingin Energian kertyneistä pääomista on voitu viime vuosina siirtää 
kaupungin palvelujen rahoittamiseen vuosittain merkittävä summa 
rahaa. Ilman näitä tehtyjä siirtoja kaupungin talous ei olisi hyvinä 
verotulovuosinakaan ollut tasapainossa.

Helsingin Energian kehitysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
tammikuussa 2012. Kehitysohjelman, energiamarkkinoiden 
kilpailutilanteen sekä tulevan yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi kaupungin 
talous ei voi tulevina vuosina tukeutua entisessä määrin Helsingin 
Energian ylimääräisiin tuloutuksiin.

Talousarviossa 2012 kaupungin investoinnit ovat edelleen korkealla 
tasolla muun muassa uusien aluerakentamiskohteiden rakentamisen, 
joukkoliikenteeseen liittyvien hankkeiden ja kiinteistöjen 
korjausinvestointien vuoksi. Investointeja on tarkasteltu kriittisesti jo 
parina aiempana vuonna talousarvioiden yhteydessä. Lähivuosien 
investointitason alentaminen on hyvin vaikeata ottaen huomioon 
kaupungin kehitystavoitteet. Ainoana mahdollisuutena on uusien 
alueiden investointitahdin porrastaminen. Tämä tarkastelu tehdään 
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talousarviovalmistelun yhteydessä. Tarkastelu on tarpeen kaupungin 
rahoituksellisen tilanteen tasapainottamiseksi.

Kaupungin lainakannan kasvua on hillittävä, jotta vuosittaiset 
lainanhoitokustannukset eivät nousisi liian korkeiksi. Taloudellinen 
epävarmuus voi heikentää lainansaantia kohtuullisin ehdoin. Koska 
investointitaso on edelleen korkea eikä sitä voida alentaa tuntuvasti, 
tulee toimintamenokehityksen pysyä kohtuullisena. Tämä edellyttää 
tuottavuuden parantamista ja priorisointia palvelutuotannossa. 
Erityisesti lisäkustannuksia aiheuttavat palvelujen laajennuksista tulee 
pidättäytyä.

Vuoden 2012 toisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan 
kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan hieman 
talousarviossa ennakoitua parempana. Helsingin kaupungin 
käyttömenojen kasvun ennakoidaan kuitenkin toteutuvan selvästi maan 
keskimääräistä korkeampana. Ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 
vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan viimeisimpien verotulo- ja 
valtionosuustilitysten seurauksena 65 milj. euroa talousarviota 
parempana (edellisessä ennusteessa 55 milj. euroa talousarviota 
parempana). Poistoista vuosikate kattaa silti vain 42 %. Vuosikate on 
vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden 140 milj. euroa heikompi. Koko 
kaupungin tasolla vuosikate kattaa poistot kokonaan, mutta 
investoinneista vain 56 %.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä 
nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta 
tarkasteltuna uhkaavat toteutua 5,9 % vuotta 2011 korkeampina. Luku 
on hieman matalampi edelliseen ennusteeseen verrattuna (jolloin 
ennustettu menokasvutaso oli 6,3 %). Korkeaan menokasvuun ovat 
syynä sosiaaliviraston oman toiminnan, toimeentulotuen, 
terveyskeskustoiminnan, erikoissairaanhoidon (HUS), opetusviraston 
menojen ylityspaineet

Mikäli ennusteen mukaista 5,9 %:n toimintamenokasvua ei kyetä 
sopeuttamaan, vaarantuvat sekä strategiaohjelman mukainen talouden 
tasapainotavoite että tuottavuuden parantamisen tavoite. Helsingin 
ennustettu 5,9 %:n menokasvu on selvästi koko kuntasektorille 
ennustettua korkeampi.

Emokaupungin investointien ennakoidaan toteutuvan samalla tasolla 
kuin viime vuonna. Liikelaitoksissa puolestaan ennustetaan 
investoitavan sekä viime vuotta että talousarviossa suunniteltua 
enemmän. Kaupungin investointien rahoittaminen edellyttää noin 135 
milj. euron nettolainanottoa.

Kaupungin henkilöstömäärä lisääntyi 463 henkilöllä viime vuoden 
kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Henkilöstömäärä on kasvanut 
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erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Palkkoja oli maksettu kesäkuun 
loppuun mennessä 4,9 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana 
viime vuonna. Palkkasumman kasvua selittää osaltaan tammikuussa 
maksettu raamisopimuksen mukainen 150 euron kertaerä.

Talousarvion valmistelutilanne

Vuoden 2013 raami

Kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2013 raamin lähtökohtana 
oli toimintamenojen osalta strategiaohjelman mukainen talouden 
tasapainotavoite ja kaupungin tuottavuuden parantamiselle asetettu 
tavoite.

Strategiaohjelman mukaan kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä 
kustannustason nousua ja väestönkasvua.

 Kustannustason nousu +2,2 % (peruspalvelujen hintaindeksi, 
VM:n kevättalven ennuste vuodelle 2013).

 Väestönkasvu +0,8 % (Helsingin vuonna 2011 valmistuneen 
väestöennusteen 2012–2050 mukainen ennuste vuodelle 2013).

Tuottavuuden paraneminen edellyttää, että toimintamenojen kasvun on 
oltava kustannustason nousua ja väestönkasvua pienempää. Vuoden 
2011 tilinpäätöstietojen mukaan tässä tavoitteessa on onnistuttu. 
Vuoden 2012 talousarvion taso sen sijaan ylittää strategiaohjelman 
mukaisen toimintamenoille asetetun kasvutavoitteen ja merkitsee 
toteutuessaan tuottavuuden selvää heikentymistä. 

Tarkasteltaessa vuoden 2013 raamia vuoden 2011 tilinpäätökseen 
nähden kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat 6,3 %. 
Vuoden 2012 korkeasta toimintamenojen kasvusta johtuen vuoden 
2013 raami on laadittu siten, että kaupungin yhteenlasketut 
toimintamenot kasvavat raamissa +2,2 %.

Kahdelle vuodelle jaettuna kaupungin toimintamenojen kasvu on 
kohtuullinen ja siinä on otettu huomioon kaupunkitasolla yhteensä noin 
prosenttiyksikön suuruinen tuottavuusoletus.

Hallintokuntien talousarvioesitykset

Hallintokuntien talousarvioesityksiä käsitellään parhaillaan talous- ja 
suunnittelukeskuksessa. Virastokohtaisia talousarvioneuvotteluja 
käydään parhaillaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että hallintokunnat 
ovat pääsääntöisesti noudattaneet kaupunginhallituksen antamaa 
raamia.

Koko investointitalouden osalta erityisesti vuosille 2014–2017 esitetyt 
investointisuunnitelmat ovat olleet huomattavasti vuodelle 2013 
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esitettyä tasoa sekä myös edellisten vuosien toteutunutta tasoa 
korkeammat. Kyseisten vuosien määrärahoja talousarvioon sisältyvään 
investointiohjelmaan joudutaan todennäköisesti sopeuttamaan sekä 
jaksottamaan uudelleen kaupungin rahoituksellisen tilanteen vuoksi.

Tietotekniikkahankkeiden läpikäynti ja tietotekniikan hankeohjelman 
valmistelu hallintokuntien esitysten pohjalta edellyttää vielä 
jatkovalmistelua. Keskeisten kaupunkiyhteisten järjestelmien 
toteuttamisen turvaaminen edellyttänee keskitetyn tietotekniikan 
investointimäärärahojen tarkistamista raamin tasosta.

Suurin yksittäinen tuloihin vaikuttava raamipoikkeama on vuoden 2013 
valtionosuuksien tuloennusteen aleneminen kevättalvella raamin 
aikaan arvioidusta noin 40 milj. eurolla. Ennusteen alentuminen on 
pääosin seurausta valtiontalouden 2013–2016 kehyspäätökseen 
sisältyvästä valtionosuusleikkauksesta. Toinen valtionosuusennustetta 
pienentävä tekijä on se, että Helsingille negatiivinen verotuloihin 
perustuva valtionosuuden tasauserä nousee ennakoitua suuremmaksi 
ennen kaikkea Helsingin kohdalla vuonna 2011 toteutuneen hyvän 
yhteisöverokertymän seurauksena.

Uusimmat tiedot keskeisimmistä toimintaympäristön muutoksista

Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) on 
hyvin samankaltainen kuin oli ennuste kevättalvella raamin valmistelun 
aikaan. Tuoreimman ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin 
muutoksen arvioidaan olevan kuluvana vuonna hieman yli 3 %, vuonna 
2013 arviolta 2,3 % ja vuonna 2014 arviolta 2,7 %.

Uusi väestöennuste ei muuta merkittävästi arvioita kaupungin 
väestökehityksestä viime vuonna tehtyyn ennusteeseen verrattuna. 
Kaupungin kokonaisväestönkasvu jatkuu hieman viime vuonna tehtyä 
ennustetta korkeampana. Uuden väestöennusteen mukaan väkiluku 
1.1.2013 on 1674 henkilöä enemmän kuin viime vuonna tehdyssä 
ennusteessa. 1.1.2014 väkiluku on 2856 suurempi kuin edellisessä 
ennusteessa. Vuoden 2013 aikana väkiluvun ennustetaan kasvavan 
5921 henkilöllä. Tämä tarkoittaa noin 1,0 %:n vuosikasvua. Edellisessä 
ennusteessa kasvuarvio oli 4739 henkilöä (joka tarkoitti noin 0,8 %:n 
vuosikasvua). Ennusteen muuttumisen vaikutus päivähoitoikäisten 
sekä kouluikäisten määrään on vähäinen. Siten arvioidut vaikutukset 
kaupungin kokonaistaloudelle vuonna 2012 ovat vähäiset. Uusi 
väestöennuste on ollut hallintokuntien käytettävissä kesäkuusta alkaen. 
Väestöennusteen lähtötietoina ovat mm. valtion tilastokeskuksesta 
toukokuussa saatavat edellisen vuoden toteutuneet väestötiedot, 
näkemykset kansallisesta ja Helsingin seudun aluetalouden 
kehityksestä, arvio asuntotuotantoon käytettävissä olevasta 
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kaavavarannosta sekä kymmenen tulevan vuoden 
asuntorakentamisennuste.

Johtopäätökset

Yleisessä taloustilanteessa vuoden 2012 alkupuolella ilmenneiden 
lukuisten epävarmuuksien vuoksi kaupungin vuoden 2013 talousarvion 
valmistelua tehdään tilanteessa, jossa talouden tulevien 
kehityskulkujen arvioiminen on erittäin vaikeaa. Tulevaan 
talouskasvuun, julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden 
toimivuuteen liittyy suuria ja vaikeasti arvioitavia riskejä, jotka 
toteutuessaan heikentävät työllisyyttä, vähentävät verotuloja ja lisäävät 
julkisia menoja. 

Kaupungin lainakannan nopeasti edennyt kasvu ja vuonna 2013 
jatkuva lainanotto muodostavat nyt käytettävissä olevien tietojen 
pohjalta arvioituna aikaisempaan verrattuna merkittävästi suuremman 
riskin. Kaupungin rahoituksellisen aseman turvaamiseksi kaupungin 
tulee pidättäytyä kaikista menokasvua lisäävistä toimenpiteistä.

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen esittelee kokouksessa taloustilannetta 
ja talousarvion valmistelutilannetta sekä kaupunginhallituksen 
raamiohjeistuksen toteutumista hallintokuntien talousarvioesitysten 
valmistelussa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2_2012.pdf

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 864

Pöydälle 20.08.2012

HEL 2012-010622 T 02 02 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

13.08.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 887
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja 20.8.2012
konsernijaosto 20.8.2012
sosiaali- ja terveysjaosto 22.8.2012
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 21.8.2012
- Taloushallintopalvelu 21.8.2012
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja 20.8.2012
konsernijaosto 20.8.2012
sosiaali- ja terveysjaosto 22.8.2012
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama 21.8.2012
- Taloushallintopalvelu 21.8.2012
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
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- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 888
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 889
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Riihimäen Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen 
jätevedenpuhdistamo)

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

Etelä-Suomen AVI Dnro ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain 
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Riihimäen 
jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 
tarkistamista (Dnro ESAVI/239/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 26.6.2012 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
28.9.2011 toivomusponnen, jonka mukaan Helsingin kaupungin tuli 
aloittaa välittömästi neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa 
muiden kuntien kanssa jätevesipäästöjen lopettamiseksi 
Vantaanjokeen. Ponnen johdosta Helsingin edustajat ovat ottaneet 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta 
asian esille. Vesiensuojeluyhdistys yhdessä Uudenmaan liiton kanssa 
on järjestänyt kansanedustajille tutustumismatkan Vantaanjoelle 
keväällä 2012. Kansanedustajat vierailivat myös Riihimäen 
puhdistamolla ja esittivät huolensa Vantaanjoen jätevesipäästöistä 
Riihimäen kaupungin edustajille.

Riihimäen jätevedenpuhdistamon suunnitellulla saneerauksella 
pyritään hallitsemaan paremmin puhdistamolle tulevia 
virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle tuleva 
jätevesi ilman ohituksia. Helsingin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, 
että puhdistamon kapasiteettia lisätään riittävästi ohitusten 
poistamiseksi.

Lähes jokavuotiset viemäriveden puhdistamon ohijuoksutukset eivät 
ole hyväksyttävissä. Mikäli tilanteen ei voida osoittaa korjaantuvan 
ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä toteuttamiskelpoisia 
suunnitelmia aikatauluineen ohitusten välttämiseksi.
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Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle tulevaa huleveden ja 
sadeveden määrää tulee edelleenkin pyrkiä tehokkaasti vähentämään 
verkostosaneerauksilla. Verkoston ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee 
kiinnittää huomiota ja vuotovesiä vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä 
pikaisiin toimenpiteisiin hule- ja sulamisvesien vähentämiseksi 
sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä verkoston saneerausta.

Kaupunginhallitus esittää ympäristöluvan lupaehdoksi 
toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien vähentämiseksi 
viemäriverkostossa aikatauluineen.

Kaupunginhallitus puoltaa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain 
mukaisen hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä 
otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen viidenneksi 
kappaleeksi lisätään:

Lähes jokavuotiset viemäriveden puhdistamon ohijuoksutukset eivät 
ole hyväksyttävissä. Mikäli tilanteen ei voida osoittaa korjaantuvan 
ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä toteuttamiskelpoisia 
suunnitelmia aikatauluineen ohitusten välttämiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen 
yksimielisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Riihimäen Veden hakemus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 

tarkistamiseksi
3 Puhdistamon saneeraussuunnitelma (yleissuunnitelma)

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain 
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Riihimäen 
jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 
tarkistamista (Dnro ESAVI/239/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 26.6.2012 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
28.9.2011 toivomusponnen, jonka mukaan Helsingin kaupungin tuli 
aloittaa välittömästi neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa 
muiden kuntien kanssa jätevesipäästöjen lopettamiseksi 
Vantaanjokeen. Ponnen johdosta Helsingin edustajat ovat ottaneet 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta 
asian esille. Vesiensuojeluyhdistys yhdessä Uudenmaan liiton kanssa 
on järjestänyt kansanedustajille tutustumismatkan Vantaanjoelle 
keväällä 2012. Kansanedustajat vierailivat myös Riihimäen 
puhdistamolla ja esittivät huolensa Vantaanjoen jätevesipäästöistä 
Riihimäen kaupungin edustajille.

Riihimäen jätevedenpuhdistamon suunnitellulla saneerauksella 
pyritään hallitsemaan paremmin puhdistamolle tulevia 
virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle tuleva 
jätevesi ilman ohituksia. Helsingin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, 
että puhdistamon kapasiteettia lisätään riittävästi ohitusten 
poistamiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle tulevaa huleveden ja 
sadeveden määrää tulee edelleenkin pyrkiä tehokkaasti vähentämään 
verkostosaneerauksilla. Verkoston ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee 
kiinnittää huomiota ja vuotovesiä vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä 
pikaisiin toimenpiteisiin hule- ja sulamisvesien vähentämiseksi 
sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä verkoston saneerausta.

Kaupunginhallitus esittää ympäristöluvan lupaehdoksi 
toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien vähentämiseksi 
viemäriverkostossa aikatauluineen.

Kaupunginhallitus puoltaa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain 
mukaisen hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä 
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otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisesta 
hakemuksesta, joka koskee Riihimäen jätevedenpuhdistamon 
ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista. Lausunto 
pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 4.7.2012 mennessä. 
Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 31.8.2012 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 26.6.2012 kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 23.11.2004 myöntämä 
ympäristölupa.  Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään 
Riihimäen lisäksi mm. Lopen ja Hausjärven kuntien 
yhdyskuntajätevesiä sekä useiden teollisuuslaitosten jätevesiä mm. 
Valio Oy:n jätevesiä. Puhdistamo on rinnakkaissaostuksella toimiva 
aktiivilietelaitos, joka on saneerattu vuonna 2001. Puhdistetut jätevedet 
johdetaan puhdistamolta Vantaanjokeen. Puhdistamolla syntyvä liete 
mädätetään, kuivatetaan ja viedään VamBio Oy:n biokaasulaitokselle 
jatkokäsiteltäväksi.

Hakemuksessa Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 
tarkistamiseksi hakija esittää, että vesistöön johdettavan jäteveden 
pitoisuusarvoja ja käsittelytehon prosentuaalisia arvoja koskevat 
vaatimukset pysyvät ennallaan ja tulevat tarkistettavaksi 31.10.2021 
mennessä.

Ympäristölautakunta 26.6.2012, esitys

Ympäristölautakunnan esityslistalla todetaan mm. seuraavaa:

Puhdistamo on toiminut viime vuosina pääsääntöisesti lupaehtojensa 
mukaisesti. Ongelmia ovat tuottaneet puhdistamolle tulevat sadevedet 
voimakkaitten sateiden aikana sekä lumensulamisvedet keväisin. 
Riihimäellä osa jätevesiverkostosta on sekaviemäriverkostoa, johon 
johdetaan sadevesiä. Runsaat sadevedet tai lumensulamisvedet ovat 
johtaneet ajoittain joka vuosi pumppaamo-, verkosto- ja puhdistamo-
ohituksiin. Jätevesiviemäriverkostoa on saneerattu 2002−2010 noin 14 
km ja hulevesiverkostoa noin 11 km.
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Puhdistettujen jätevesien vaikutus näkyy Vantaanjoen veden laadussa 
vesialuetta rehevöittävänä tekijänä sekä hygieenisen laadun 
heikennyksenä Hyvinkäälle asti. Vantaanjoen alajuoksulla veden 
laatuun vaikuttavat useat kuormittajat ja valuma-alueen hajakuormitus, 
joten Riihimäen puhdistamon vaikutusta ei pysty erottamaan muusta 
kuormituksesta. Riihimäen puhdistamon jätevesien vaikutus on näkynyt 
myös kalaston köyhtymisenä puhdistamon alapuolella. Puhdistamon 
kuormitus ei todennäköisesti heikennä Vantaanjoen 
vuollejokisimpukkaa tai sen elinympäristöä. Puhdistamon kuormituksen 
vaikutuksia Vantaanjokeen tarkkaillaan säännöllisesti Vantaanjoen ja 
Helsingin Seudun vesiensuojeluyhdistyksen toimesta ja koordinoimana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Riihimäen Veden hakemus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 

tarkistamiseksi
3 Puhdistamon saneeraussuunnitelma (yleissuunnitelma)

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 868

Pöydälle 20.08.2012

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

Etelä-Suomen AVI Dnro ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 26.06.2012 § 220

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Ympäristölautakunta toteaa, että Riihimäen jätevedenpuhdistamon 
nykyisen ympäristöluvan lupaehdot ovat vesistökuormituksen osalta 
samat kuin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa. Näin 
ollen lupamääräykset ovat jo varsin tiukat eikä niiden kiristämisellä 
todennäköisesti olisi merkittävää vaikutusta purkuvesistön tilaan. 
Ympäristölautakunta katsoo, että biologisen hapenkulutuksen, 
kokonaisfosforin ja kokonaistypen vesistökuormitusta ja puhdistustehoa 
koskevat lupamääräykset voidaan pitää nykyisellä tasolla. 

Sen sijaan ongelmia ja lisäkuormitusta Vantaanjokeen on syntynyt 
rankkasateisiin ja lumensulamiseen liittyvien hetkellisten puhdistamolle 
tai pumppaamoille tulevien suurten sade- ja hulevesivirtaamien 
seurauksena. Riihimäellä on lisäksi sekaviemäröintiverkostoa, jonka 
kautta tulee runsaasti sadevesiä ja lumensulamisvesiä puhdistamolle. 
Tällöin jätevettä on jouduttu johtamaan ohi biologisen prosessin tai 
vesistöön suoraan pumppaamoilta tai verkostosta. 

Ympäristölautakunta huomauttaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt (28.9.2011) ponnen, jossa Helsingin kaupungin tuli aloittaa 
neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa muiden kuntien kanssa 
jätevesipäästöjen lopettamiseksi Vantaanjokeen. Ponnen johdosta 
Helsingin edustajat ovat ottaneet Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistyksen kautta asian esille. Ympäristökeskus on 
puuttunut jätevesipäästöihin vesiensuojeluyhdistyksen 
vuosikokouksessa Riihimäellä syksyllä 2011. Vesiensuojeluyhdistys 
yhdessä Uudenmaan liiton kanssa on järjestänyt kansanedustajille 
tutustumismatkan Vantaanjoelle keväällä 2012. Kansanedustajat 
vierailivat myös Riihimäen puhdistamolla ja esittivät huolensa 
Vantaanjoen jätevesipäästöistä Riihimäen kaupungin edustajille.
Ympäristölautakunta edelleen toteaa, että laitoksen saneerauksella 
vuosina 2013-14 pyritäänkin hallitsemaan paremmin puhdistamolle 
tulevia virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle 
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tuleva jätevesi ilman ohituksia. Laitoksen saneeraus on mittava ja 
oletettavasti sen seurauksena laitosohitukset vähenevät merkittävästi. 
Ympäristölautakunta pitää erityisen tärkeänä, että puhdistamon 
kapasiteettiä lisätään riittävästi ohitusten vähentämiseksi. 
Kapasiteetintarpeen arviossa ei ole tarpeeksi tarkasteltu sade- ja 
hulevesien kertymistä ja vaikutuksia huomioiden ilmastonmuutoksen 
todennäköisesti aiheuttama rankkasateiden määrän kasvu.

Laitokselle tulevaa huleveden ja sadeveden määrää tulee edelleenkin 
pyrkiä tehokkaasti vähentämään verkostosaneerauksilla. Verkoston 
ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee kiinnittää huomiota ja vuotovesiä 
vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin hule- ja 
sulamisvesien vähentämiseksi sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä 
verkoston saneerausta. Ympäristölautakunta esittää ympäristöluvan 
lupaehdoksi toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien 
vähentämiseksi viemäriverkostossa aikatauluineen. Lisäksi 
ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että laitoksen lupamääräykset 
tarkistetaan riittävän usein, seuraavan kerran esimerkiksi vuonna 2016.

Käsittely

26.06.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että Lausunto-osan 
viimeiseksi virkkeeksi lisätään:
Lisäksi ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että laitoksen 
lupamääräykset tarkistetaan riittävän usein, seuraavan kerran 
esimerkiksi vuonna 2016.

Lisäksi merkittiin, että esittelijä otti Timo Pyhälahden vastaehdotuksen 
esittelyynsä eli ennen viimeistä kappaletta lisätään: 
Kapasiteetintarpeen arviossa ei ole tarpeeksi tarkasteltu sade- ja 
hulevesien kertymistä ja vaikutuksia huomioiden ilmastonmuutoksen 
todennäköisesti aiheuttama rankkasateiden määrän kasvu.

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys viimeisen kappaleen jälkeen omana 
kappaleenaan:

Lautakunta katsoo, että vedenpuhdistuslaitosten mitoituksissa ei voida 
pitää hyväksyttävänä esim. nykyisenkaltaista tilannetta, jossa 
laitosohituksia tapahtuu säännönmukaisesti vuosittain. Mikäli tilanteen 
ei voida viemäröintijärjestelyiden avulla osoittaa korjaantuvan 
ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä vaihtoehtoisia 
menetelmiä ohitusten välttämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
tilapäiset rajoitukset teollisuuden käsiteltäväksi otettaville jätevesille 
ennustetun kapasiteettitarpeen mukaan tai erilaiset säätilan 
ennakointiin perustuvat puhdistusprosessien järjestelyt. Ympäristöluvan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 100 (122)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

ehtona esitetään myös tällaisen toteuttamiskelpoisen suunnitelman 
esittämistä aikatauluineen ohitusten merkittäväksi vähentämiseksi, 
mikäli hule- ja sadevesien viemäriverkostosta vähentämisen 
suunnitelman toteuttamisaikataulut ulottuvat yli vuoden 2021.

Kannattajat: Kati Vierikko, Lauri Alhojärvi

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys viimeisen kappaleen jälkeen omana kappaleenaan: 
Lautakunta katsoo, että vedenpuhdistuslaitosten mitoituksissa ei voida 
pitää hyväksyttävänä esim. nykyisenkaltaista tilannetta, jossa 
laitosohituksia tapahtuu säännönmukaisesti vuosittain. Mikäli tilanteen 
ei voida viemäröintijärjestelyiden avulla osoittaa korjaantuvan 
ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä vaihtoehtoisia 
menetelmiä ohitusten välttämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
tilapäiset rajoitukset teollisuuden käsiteltäväksi otettaville jätevesille 
ennustetun kapasiteettitarpeen mukaan tai erilaiset säätilan 
ennakointiin perustuvat puhdistusprosessien järjestelyt. Ympäristöluvan 
ehtona esitetään myös tällaisen toteuttamiskelpoisen suunnitelman 
esittämistä aikatauluineen ohitusten merkittäväksi vähentämiseksi, 
mikäli hule- ja sadevesien viemäriverkostosta vähentämisen 
suunnitelman toteuttamisaikataulut ulottuvat yli vuoden 2021.

Jaa-äänet: 4
Antero Alku, Timo Korpela, Irma Marttila, Tapani Salonen

Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Cata Mansikka-aho

Todettiin, että äänestyksessä vastaehdotus hylättiin äänin 4-3.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi
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§ 890
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 23.8.2012
Pelastuslautakunta 21.8.2012
Yleisten töiden lautakunta 21.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 23.8.2012
Pelastuslautakunta 21.8.2012
Yleisten töiden lautakunta 21.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 891
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 33 ja 34 tekemiä päätöksiä:

Rakennuslautakunta 14.8.2012
Asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 21.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 33 ja 34 tekemiä päätöksiä:

Rakennuslautakunta 14.8.2012
Asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 21.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi
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§ 892
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 21.8.2012
Terveyslautakunta 21.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 21.8.2012
Terveyslautakunta 21.8.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 893
Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä

HEL 2012-001941 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki tekee etsivää 
nuorisotyötä ja määrää samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
nuorisolain 7 b §:ssä tarkoitetuksi vastaavaksi viranhaltijaksi 
opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että opetusviraston nuoriso- ja 
aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja käyttää päätösvaltaa 
kaupunginhallituksen puolesta etsivän nuorisotyön rekisterin osalta 
rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin käytöstä, tietosisällön ja 
käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, 
rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon 
korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin 
järjestelmäteknisestä ylläpidosta ja rekisterin suojaamisesta sekä 
tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä sekä 
rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntötoimikunnan lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki tekee etsivää 
nuorisotyötä ja määrää samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
nuorisolain 7 b §:ssä tarkoitetuksi vastaavaksi viranhaltijaksi 
opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että opetusviraston nuoriso- ja 
aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja käyttää päätösvaltaa 
kaupunginhallituksen puolesta etsivän nuorisotyön rekisterin osalta 
rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin käytöstä, tietosisällön ja 
käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, 
rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon 
korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin 
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järjestelmäteknisestä ylläpidosta ja rekisterin suojaamisesta sekä 
tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä sekä 
rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Esittelijä

Etsivästä nuorisotyöstä on säädetty nuorisolakiin tehdyllä muutoksella, 
jonka mukaan kunnan tulee nimetä etsivästä nuorisotyön 
toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan 
työsopimussuhteessa oleva henkilö. 

Lain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävä on kaksivaiheinen. Ensiksi 
yritetään tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja toisessa vaiheessa 
pyritään auttamaan nuori sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla 
edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään 
koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä 
antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Lain 
mukaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on kuitenkin sen estämättä, 
mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren 
kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen 
päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta 
nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa;

3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot 
alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai 
siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka 
keskeyttää palveluksen.

Myös muu kuin edellä tarkoitettu viranomainen voi 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää 
nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen 
arvioi viranomaisena saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja 
tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan 
viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin. 

Etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnalle on vapaaehtoista. Asiaa 
valmisteltaessa Helsingissä on päädytty siihen, että kaupunki järjestää 
etsivää nuorisotyötä ja että sen toimeenpano on opetusviraston 
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vastuulla. Opetustoimeen tulee siten nimetä etsivän nuorisotyön 
vastuuhenkilö.  

Etsivän nuorisotyön palvelut järjestetään siten, että opetusvirasto 
selvittää etsivän nuorisotyötä tuottavien palveluntuottajien kanssa 
niiden valtionavustuskelpoisuuden ja tekee  ko. tahon  kanssa 
yhteistyösopimuksen. 

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan mm. henkilöstökeskuksen 
Tulevaisuustiskin ja nuorisoasiainkeskuksen palvelujen yhteydessä. 

Kaupunginhallitus on syntyvän rekisterin osalta rekisterinpitäjä. 
Kaupunginhallitus on 19.12.2011 päättänyt toimivallan siirtämistä eri 
rekistereidenpitoa koskevista asioista, joka ei sisällä nyt muodostuvaa 
rekisteriä, jonka osalta vastaava delegointipäätös on tarpeen tehdä.

Luovutetuista tiedoista syntyy uusi rekisteri,  määritelty rekisterinpitäjä, 
jolle muidenkin palveluntuottajien tulee antaa asianmukaiset selvitykset 
ja sitoumukset ja muutenkin riittävät takeet henkilötietojen 
suojaamisessa.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että opetuslautakunta on esittänyt etsivän nuorisotyön 
laintasoisten määräysten toimeenpanemiseksi muutoksia 
johtosääntöön. Sääntötoimikunta katsoo, että toimeenpano ei edellytä 
muutoksia johtosääntöihin vaan asiassa voidaan tehdä tarpeelliset 
päätökset hallinnollisesti määräämällä kaupunginhallituksen 
johtosäännön 8 §:n 1 momentin perusteella toimeenpanosta ja 
rekisterinpidosta vastaava viranhaltija. Päätösesitys vastaa 
sääntötoimikunnan näkemystä. Nuorisolautakunta yhtyy 
opetuslautakunnan näkemykseen etsivän nuorisotyön 
vastuuviranomaisesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntötoimikunnan lausunto

Tiedoksi

Opetusvirasto
Nuorisoasiainkeskus
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Henkilöstökeskus
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Hallintokeskus

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 10.05.2012 § 50

HEL 2012-001941 T 00 01 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin opetuslautakunta on tehnyt (28.2.2012, § 26) 
esityksen kaupunginhallitukselle opetustoimen johtosäännön 
muuttamiseksi siten, että etsivän nuorisotyön toimeenpano 
hyväksyttäisiin osaksi opetustoimen johtosääntöä. Taustana on 
nuorisolakiin 20.8.2010 tehty muutos, jonka mukaan kunnat voivat 
tarvittaessa toteuttaa etsivää nuorisotyötä. Lain tavoitteena on, että 
etsivän nuorisotyön keinoin peruskoulun jälkeen ilman työtä, 
harjoittelua tai jatkokoulutuspaikkaa jäävät nuoret tavoitetaan ja heidät 
ohjataan johonkin jatkotoimenpiteeseen. Näiden nuorten etsimiseksi 
kunta ylläpitää heistä rekisteriä ja huolehtii etsivän nuorisotyön 
palvelutuottajien rekisteritietojen asianmukaisuudesta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa lähes kokonaan etsivän nuorisotyön 
rahoituksesta edellyttäen, että hankkeet ovat osa kunnan järjestämää 
ja koordinoimaa toimintaa. Näistä kahdesta seikasta – vastuu etsivän 
nuorisotyön tarvitsemista ja tuottamista rekistereistä sekä vastuu 
toiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista – seuraa, että kunnan on 
nimettävä etsivän nuorisotyön vastuuviranomainen. 

Etsivän nuorisotyön toteuttamisen kannalta keskeisten kaupungin 
viranomaisten kesken on päädytty siihen, että opetusvirasto on 
luontevin vastuuvirasto. Tätä voidaan perustella seuraavasti: (1) 
Nuorisolain muutoksen mukaisen etsivän nuorisotyön vaativin tehtävä 
on koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria koskevien 
henkilöstörekisterien ylläpitäminen. Tässä on kyse ensisijassa 
opetuksen järjestäjän omista tiedoista (peruskoulun jälkeen ilman 
jatkokoulutuspaikkaa jääneistä tai toisen asteen koulutuksen 
keskeyttäneistä), joten on perusteltua, että niistä vastaa juuri 
opetustoimi. (2) Etsivää nuorisotyötä koskevan nuorisolain muutoksen 
ja vielä vahvemmin Kataisen hallitusohjelmaan sisältyvän 
nuorisotakuun mukaan etsivän nuorisotyön keskeinen tehtävä on 
koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten ohjaaminen koulutukseen 
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tai työpajatoimintaan. Kun työpajatoiminnankin järjestämisestä vastaa 
Helsingin kaupungissa opetustoimi, on luontevaa, että tästä 
palvelukokonaisuudesta vastaa opetustoimi. Mainittakoon, että 
Työministeri Ihalaisen asettaman Nuorten Yhteiskuntatakuu 2013 -
työryhmän raportin (15.3.2012) mukaan erityisesti etsivää nuorisotyötä 
ja nuorten työpajatoimintaa on vahvistettava. (3) Vaikka etsivästä 
nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa, sen toteuttaminen ei ole 
mitenkään yksiselitteisesti sidoksissa kunnalliseen nuorisotoimeen 
vaan toimijoina voivat olla hyvin monet tahot. Joissain kaupungeissa 
etsivää nuorisotyötä toteuttaa sosiaalitoimi (esimerkiksi Tampere), 
joissain kunnallinen nuorisotoimi (Vantaa), hyvin mittavasti siitä 
vastaavat järjestöt ja lain mukaan toteuttajana voi myös olla yritys. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön etsivän nuorisotyön 
tukikäytäntöjen mukaan työmuodot voivat olla hyvin monenlaisia aina 
perinteisestä katutyöstä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan 
partiointiin. Työ voi kohdistua juuri peruskoulun päättiseen melko 
tavalliseen ’itseään etsivään nuoreen’ tai kohderyhmänä voivat olla yli 
20 –vuotiaiden syrjäytyneiden moniongelmaisten nuorten sosiaalinen ja 
terveydellinen tuki. Tällaisen varsin laajan etsivän nuorisotyön 
määritelmän mukaan palvelutuottajia voivat olla hyvin monet 
hallintokunnat ja järjestöt. Nuorisotoimen näkemyksen mukaan etsivän 
nuorisotyön monimuotoista ja –toimijaista kokonaisuutta voi hyvin 
koordinoida opetustoimi. 

Helsingissä lopetettiin muutama vuosi sitten nuorisoasiainkeskuksen 
koordinoima etsivän nuorisotyön katupartiointitoiminta. Sitä toteutettiin 
yhteistyössä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen kanssa. 
Lopettaminen tehtiin yhteisellä päätöksellä siksi, että Helsingissä 
ongelmana ei ollut niinkään nuorten tavoittaminen kuin heidän 
tarvitsemiensa palvelujen riittämättömyys. Resurssit ohjattiinkin 
samojen toimijoiden Luotsi –toimintaan, jossa oireilevia 
peruskouluikäisiä nuoria ohjattiin suunnitelmallisella monitoimijaisella 
tuella elämässään eteenpäin. Toiminnasta saatujen hyvien kokemusten 
johdosta palvelua laajennettiin osana Lasua vuosille 2010-2012. 
Mainittakoon, että nuorisolaissa mainitun etsivän nuorisotyön 
periaatteen mukaista syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
tunnistamista, koulutukseen ja muihin palveluihin ohjaamista tehdään 
koko ajan osana nuorisoasiainkeskuksen nuorisotyötä sen eri 
työmuodoissa ja toimipisteissä. Lisäksi nuorisoasiainkeskuksella on 
useita toimintamuotoja, joilla nuorten työharjoittelua, koulutukseen 
hakeutumista sekä esimerkiksi romaninuorten koulutusuraa tuetaan. 
Verkossa tehtävää etsivää nuorisotyötä suoritetaan ja kehitetään myös 
osana nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimaa valtakunnallista 
verkkonuorisotyön keskusta (Verke).

Edellä mainituin perustein nuorisoasiainkeskus pitää 
tarkoituksenmukaisena, että opetustoimi vastaa etsivän nuorisotyön 
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toimeenpanosta siihen kuluvine henkilörekisterivastuineen. Etsivän 
nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa koulutuksen ulkopuolelle jääviä 
nuoria ja ohjata heitä eteenpäin koulutukseen tai muihin nuorten sillä 
hetkellä tarvitsemiin palveluihin. Onnistuakseen tehtävässään etsivä 
nuorisotyö tarvitsee opetustoimen hallinnassa olevia välineitä; 
rekisteritietoja ilman jatko-opiskelupaikkaa jäävistä peruskoululaisista ja 
toisen asteen keskeyttäjistä sekä mahdollisuutta ohjata nuoria jatko-
opintoihin tai työpajatoimintaan. Myös viime mainittu kuuluu 
opetustoimen palveluihin. 

Itse palvelu voidaan tuottaa monitoimijaisena yhteistyönä eri 
hallintokuntien ja järjestöjen toimesta siten, että se vastaa Helsingin 
nuorten koulutus- ja työurille siirtymisen erityistarpeita. 
Nuorisoasiainkeskus osallistuu luontevasti tähän kokonaisuuteen oman 
perustoimintansa ja erityispalvelujensa kautta. Helsinkiläisen nuorten 
yhteiskuntatakuun erityinen haaste on monikulttuurisen taustan 
omaavien nuorten tarvitsema laaja-alainen ja riittävän varhainen 
tukeminen.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Lauri Siurala

Lisätiedot
Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.02.2012 § 26

HEL 2012-001941 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 
seuraavat opetustoimen johtosäännön muutokset:

1 § Toimiala 

Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja 
ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin opetusvirasto 
huolehtivat kaupungin opetustoimesta, osaltaan esiopetuksesta, 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ruotsinkielisestä lasten 
päivähoidosta ja etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti.

14 § Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala 
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Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä 
nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta 
ammatillisesta koulutuksesta ja nuorten työpajatoiminnasta sekä 
suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta 
ammatillisesta koulutuksesta ja etsivän nuorisotyön toimeenpanosta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti.

19 § Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät

Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle 
viranhaltijalle,

8 päättää etsivän nuorisotyön palvelujen hankinnoista

Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
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§ 894
Urheilusaavutuksista palkitseminen

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2011-005152 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Khn esityslistateksti 22052000.pdf
2 Khn esityslistateksti 15042002.pdf
3 Lilk_ptk_25_10_11.pdf
4 Urh_palktk_ työryhmän esit_ 8_9_11.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa seuraavat urheilusaavutuksista 
palkitsemisen periaatteet ja rahalliset tunnustukset eli stipendit:

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet 
helsinkiläisurheilijat Olympialaissa ja Paralympiaisissa sekä 
olympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä 
sarjassa ja vammaisurheilussa,  joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja 
vammaisurheilussa sekä nuorten sarjassa niissä lajeissa, joissa 
järjestetään viralliset  MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit

Yleinen sarja 1. sija, 
euroa

2. sija, 
euroa

3. sija, 
euroa

Olympialaiset 10 000 7 500 5 000
MM-kilpailut 7 500 5 000 2 500
Vammaisurheilu    
Paraolympialaiset 10 000 7 500 5 000
MM-kilpailut 7 500 5 000 2 500
Nuorten sarja    
MM-kilpailut (olympialajit) 3 750 2 500 1 250
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Joukkuelajit

Yleinen sarja 1. sija, 
euroa

2. sija, 
euroa

3. sija, 
euroa

Olympialaiset 5 000 3 750 2 500
MM-kilpailut 3 750 2 500 1 250
Vammaisurheilu    
Paraolympialaiset 5 000 3 750 2 500
MM-kilpailut 3 750 2 500 1 250
Nuorten sarja    
MM-kilpailut (olympialajit) 1 850 1 250    750  

Stipendejä myönnetään Olympialaisiin ja Paralympialaisiin kuuluvien 
liikuntalajien saavutuksista ja virallisissa olympialajien MM-kilpailuissa 
saavutetuista mitalisijoista. Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki 
saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle 
voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana. 
Tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Stipendit 
myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä 
jakamalla seuraavat tunnukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija 10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen 
aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus 
kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen 
perusteella. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen 
määrärahoista.

Esittelijä

Urheilupalkintotoimikunta asetti vuonna 2010 työryhmän pohtimaan 
urheilupalkitsemisen muotoja. Työryhmä sai 
Urheilupalkintotoimikunnalta tehtäväkseen tarkistaa ja uudistaa 
helsinkiläisurheilijan valintakriteerit, tarkistaa stipendin euromäärät, 
tarkistaa kaupunginhallituksen palkitsemissäännöt ja tarvittaessa 
tarkistaa urheilupalkintotoimikunnan roolia. Liikuntalautakunta päätti 
25.10.2011 esittää kaupunginhallitukselle urheilupalkitsemisen 
ohjeiden uusimista työryhmän esityksen mukaisesti. 
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Edellisen kerran urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet on 
hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2000 . Palkintosummat on 
vuonna 2012 muutettu euromääräisiksi.

Esittelijä katsoo, että kaupunginhallituksen vuodesta 1963 
kaksivuotiskaudeksi asettamaan urheilupalkintotoimikunnan 
kokoonpanoon ja toimintamalliin ei tulisi tehdä muutoksia, ja että 
kaupunginhallituksen tulisi päättää kansainvälisiin urheilusaavutuksiin 
perustuvasta palkitsemisesta siten,  että tunnustuspalkinnot eli stipendit 
myönnetään  kaupunginhallituksen määrärahoista. 

Esittelijä katsoo lautakunnan ja työryhmän esityksen mukaisesti, että 
Helsinki- päivänä tulisi palkita työryhmän esityksen mukaisesti Vuoden 
helsinkiläisurheilija, Vuoden helsinkiläinen urheiluseura, Vuoden nuori 
helsinkiläisurheilija ja Vuoden helsinkiläisvalmentaja. 
Palkitsemiskategorioita olisi siten aikaisemman kahden sijaan neljä.

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista esitetään palkittavaksi 
aikaisemmin voimassa olleiden periaatteiden mukaisesti menestyneet 
helsinkiläisurheilijat yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja 
vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja 
vammaisurheilussa sekä nuorten sarjassa niissä lajeissa jossa 
järjestetään viralliset  MM- kilpailut. Tunnustuspalkinnot olisivat 
lautakunnan ja työryhmän esityksen mukaan joukkuelajien osalta 
pienempiä kuin yksilöurheilun tunnustukset. 

Esittelijä katsoo, että työryhmän esityksestä poiketen kansainvälisistä 
urheilusaavutuksista palkitsemisen kategorioihin tulisi sisällyttää 
aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden mukaisesti nuorten sarjassa 
palkitseminen niissä olympialajeissa, jossa järjestetään viralliset mm. 
MM- kilpailut sekä yksilö- että joukkueurheilun osalta. 

Esittelijä katsoo, että lautakunnan ja työryhmän esitys palkintosummien 
tarkastamisesta urheilusaavutusten osalta on perusteltua. Edellisen 
kerran palkintosummat on tarkastettu vuonna 2000.

Esittelijä katsoo, että työryhmän esitys harkinnanvaraisten 
palkitsemiskategorioiden perustamisesta ei ole tarkoituksenmukaista, 
vaan em. tunnustusten myöntäminen tulisi perustua 
kaupunginhallituksen vahvistamiin periaatteisiin ja stipendisummiin.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Khn esityslistateksti 22052000.pdf
2 Khn esityslistateksti 15042002.pdf
3 Lilk_ptk_25_10_11.pdf
4 Urh_palktk_ työryhmän esit_ 8_9_11.pdf

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 25.10.2011 § 206

HEL 2011-005152 T 00 04 04

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle urheilupalkitsemisen 
ohjeiden uudistamista.

Käsittely

25.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä  tämän asian esityslistan toiseksi viimeisenä 
asiana.

04.10.2011 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Sari Virta, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736
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§ 895
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
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  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 116 (122)
Kaupunginhallitus

Sj/3
27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
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  
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- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 118 (122)
Kaupunginhallitus

27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Halla-aho Osku Pajamäki

Juha Hakola
(877 - 890 §:t)

Outi Ojala

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.09.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
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vs. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 877, 879 - 892, 894 ja 895 §:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 878 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 893 §

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2012 121 (122)
Kaupunginhallitus

27.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

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 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


