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Kokousaika 13.05.2013 16:00 - 16:58

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Karhuvaara, Arja
Kousa, Tuuli
Männistö, Lasse
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Rantala, Marcus
Tenkula, Tarja
Bergholm, Jorma varajäsen
Chydenius, Jussi varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
poistui 16:07, saapui 16:09, poistui 
16:34, saapui 16:40, poissa: 571 - 
575, 581 ja 582 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja

poistui 16:22, poissa: 580 - 590 §:t
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

saapui 16:07, poistui 16:36, poissa: 
582 - 590 §:t

Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja

poissa: 579 §
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013
Kaupunginhallitus

13.05.2013

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

Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies

poissa: 579 §
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 16:10, läsnä: 570 - 577 §:t

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
Rämö, Suvi vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
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§ Asia

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

571 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

572 Kaj/1 V Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen

573 Kaj/2 V Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav 
Krogellin säätiöltä

574 Kaj/3 V Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 
tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4)

575 Kaj/4 V Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, 
Pihlajistontie 1)

576 Kj/3 Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 2012

577 Kj/4 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden 
rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

578 Kj/5 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron 
erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin

579 Kj/6 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemien päätösten 
täytäntöönpano

580 Kj/7 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen 
täytäntöönpano

581 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

582 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

583 Ryj/1 Kesämaja-alueiden maanvuokraussopimusten vuokrausperusteiden 
määrääminen

584 Ryj/2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama)

585 Ryj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

586 Kaj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

587 Stj/1 Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja 
uuden jäsenen valinta

588 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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589 Sj/1 Tiedepalkinto vuodelle 2013

590 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 570
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Karin (varalla Perälä) ja Hakolan 
(varalla Karhuvaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Karin (varalla Perälä) ja Hakolan 
(varalla Karhuvaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 571
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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§ 572
V Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen

Pöydälle 13.05.2013

HEL 2012-000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralaisneuvottelukunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin kaupungin Vuokra-
asukkaiden yhdistys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin 
kaupungin tarkistetun vuokralaisdemokratiasäännön.

Tiivistelmä

Vuokralaisdemokratiasäännön taustalla on yhteishallintolaki, jonka 
soveltamisalaan kuuluvat kaikki aravarajoituksen alaiset vuokratalot ja 
1.1.2002 jälkeen korkotukilainoitetut vuokratalot. Yhteishallintolakia on 
sovellettava myös aravan kymmenen vuoden jatkorajoituskohteissa ja 
sitä voidaan soveltaa soveltuvin osin myös muuhun asuntokantaan, jos 
omistaja niin päättää. 

Vuokralaisdemokratiasääntöä hyväksyttäessä on samalla otettava 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiöiden päätöksenteosta ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 4 (158)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
13.05.2013

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

hallituksen vastuusta yhtiön toiminnasta, mikä asettaa omat 
rajoituksensa yhteishallinnon järjestämiselle.

Helsingin kaupunkikonsernissa yhteishallintolakia on noudatettu 
vuokralaisdemokratia-nimikkeellä kaupunginvaltuuston kulloinkin 
vahvistaman vuokralaisdemokratiasäännön nojalla. 
Vuokralaisdemokratiasääntöä sovelletaan kokonaisuudessaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (jäljempänä Heka) omistuksessa 
oleviin vuokrataloihin sekä soveltuvin osin Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasuntojen asuntoihin ja Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asuntojen 
arava-vuokrataloihin sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Korkotukiasunnoissa korkotukilaina-aikana. 

Esittelijä

Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden sulautuminen ja vuokralaisdemokratiasääntöön sen 
johdosta tehdyt muutokset

Kaupunginvaltuusto päätti 20.10.2010 kaupungin omistamien 
aravakiinteistöyhtiöiden sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:ksi (Heka) ja siihen liittyen kahdenkymmenenyhden alueellisen 
isännöinti- ja huoltoyhtiön (alueyhtiö) perustamisesta. 

Kaupunginjohtaja nimesi kaupunginhallituksen 25.10.2010 tekemän 
täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti 10.11.2010 
asuntofuusiotyöryhmän ja sille alatyöryhmäksi mm. 
vuokralaisdemokratiatyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää 
aravakiinteistöyhtiöiden sulautumisen edellyttämät muutokset 
vuokralaisdemokratiasääntöön ja sen soveltamisesta annettuihin 
menettelyohjeisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2011 
vuokralaisdemokratiatyöryhmän tekemän ehdotuksen sekä siitä 
pyydettyjen lausuntojen perusteella  vuokralaisdemokratiasääntöön 
tarvittavat muutokset vuokralaisedustuksen järjestämiseksi Hekan ja 
sen omistamien 21 alueyhtiön toiminnassa. 
Vuokralaisdemokratiasääntöön lisättiin yhteishallintolain edellyttämä 
vuokralaisedustus Hekaan. Tämän lisäksi vuokralaisdemokratiaedustus 
säilytettiin aluetasolla eli alueyhtiöissä ja vuokralaisdemokratiasäännön 
kiinteistöyhtiö-termi korvattiin alueyhtiö-termillä. Lisäksi muutoksia 
tehtiin säännön yksittäisiin sisältökohtiin. 

Uuden vuokralaisdemokratiatyöryhmän asettaminen

Hyväksyessään 26.10.2011 kiinteistöyhtiöiden sulautumisen 
edellyttämät vähimmäismuutokset vuokralaisdemokratiasääntöön 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla toivomusponnen, jossa 
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kehotettiin asettamaan työryhmä vuokralaisdemokratiasäännön ja 
menettelyohjeen edelleen kehittämiseksi. 

Kaupunginjohtaja asetti toivomusponnen mukaisesti 14.3.2012 
vuokralaisdemokratiatyöryhmäksi nimetyn työryhmän kartoittamaan 
Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön kohdistuvat 
uudistustarpeet sekä laatimaan ehdotuksen säännön ja sen 
soveltamista ohjaavan menettelyohjeen uudistamiseksi. 
Vuokralaisdemokratiasääntö ja menettelyohje perustuvat lakiin 
yhteishallinnosta vuokrataloissa (jäljempänä yhteishallintolaki 649/90). 

Työryhmään nimettiin viranhaltijajäsenten lisäksi edustajat Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:stä ja sen alueyhtiöistä sekä yhteensä neljä 
asukasjäsentä Helsingin kaupungin asuntojen 
vuokralaisneuvottelukunnasta sekä Keskinäinen kiinteistöyhtiö 
Helsingin Korkotukiasuntojen vuokralaistoimikunnasta.

Työryhmän työskentely

Työryhmä käsitteli vuokralaisdemokratiasääntöön ja 
menettelyohjeeseen tehtäviä muutoksia kartoittamalla muutostarpeita 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa mukana olevilta tahoilta (yhtiöiden 
edustajat ja asukkaat), selvittämällä muiden yhteishallintolain 
soveltamispiirissä olevien toimijoiden yhteishallintolain mukaista tai 
vastaavaa organisaatiota sekä käymällä laajaa ja rakentavaa 
keskustelua voimassa olevan vuokralaisdemokratiasäännön ja 
menettelyohjeen pohjalta. 

Työryhmä pyysi tietoja vuokralaisdemokratiasäännön ja 
menettelyohjeen uudistustarpeista sekä hyvistä käytännöistä 
arkipäivän vuokralaisdemokratiatoiminnassa seuraavilta tahoilta:

 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisneuvottelukunta
 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen 

vuokralaistoimikunta
 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen 

vuokralaisdemokratiatoimielimet
 Kiinteistö-oy Ruskeapuiston vuokralaisdemokratiatoimielimet
 Helsingin kaupungin asunnot Oy
 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden 

toimitusjohtajien kokous
 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot
 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot
 Kiinteistö-oy Ruskeapuisto, nyk. Kiinteistö Oy Ruskeasuon 

Asunnot  
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Edellä mainituista työryhmä sai vastaukset Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoilta, Keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen 
vuokralaistoimikunnalta sekä Hekalta ja sen alueyhtiöiden 
toimitusjohtajien kokoukselta. Lisäksi eräät Hekan alueyhtiöiden 
vuokralaistoimikunnat ja yksittäiset asukkaat toimittivat kirjelmiään 
vuokralaisdemokratiasäännön uudistustarpeista ja hyvistä 
käytännöistä.

Saadut vastaukset ovat esityslistan liitteenä olevan työryhmän raportin 
liitteenä.

Vuokralaisdemokratiasäännön muutostarpeet ja työryhmän ehdotuksen tausta

Työryhmän saamista muutosehdotuksista suurin osa tuli Hekan 
asukkailta sekä Hekan alueyhtiöiden edustajilta, joiden käytännön 
toiminnassa vuokralaisdemokratialla on korostuneempi asema kuin 
muilla yhteishallintolakia ja vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavilla 
Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvilla kiinteistöyhtiöillä. Tästä johtuen 
Heka-konsernin toimintaympäristön erityispiirteet korostuivat 
vastauksissa. Työryhmän ehdotus vuokralaisdemokratiasäännön 
uudistamisesta perustuukin paljolti Heka-konsernin rakenteeseen. 
Muiden vuokralaisdemokratiaa soveltavien kiinteistöyhtiöiden tulee 
ehdotuksen mukaan noudattaa vuokralaisdemokratiasääntöä 
soveltuvin osin ja niiden  oman yhtiö- ja 
vuokralaisdemokratiaorganisaatiorakenteen pohjalta.

Muutosehdotuksissa tuotiin esille puutteita yhteishallintolain hengen ja 
tavoitteen toteutumisessa nykyisessä 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa. Yhteishallintolain henki eli 
asukasdemokratian edistäminen yhteistyössä omistajan kanssa ei 
kannanottojen mukaan saa riittävästi tukea nykyisestä 
vuokralaisdemokratiasäännöstä ja menettelyohjeesta. Erityisesti 
toivottiin tiedonkulun ja aktiivisen tiedottamisen lisäämistä 
vuokralaisdemokratiatoimielinten kesken sekä niiden ja alue- ja 
kiinteistöyhtiön välillä, vuokralaisdemokratiatoimielinten ja niitä 
koskevien sääntöjen nykyistä selkeämpää ja kattavampaa kirjaamista 
vuokralaisdemokratiasääntöön, sekä asukaskokouksen ja 
talotoimikunnan roolin korostamista.

Työryhmälle toimitetuista uudistusehdotuksista ja työryhmän jäsenten 
näkemyksistä kävi enimmäkseen ilmi, että 
vuokralaisdemokratiasäännön sisältämän sääntelyn lisäksi 
vuokralaisdemokratiatoimijat kaipaavat ja tarvitsevat 
yksityiskohtaisempaa sääntelyä ja ohjausta vastaan tulevissa 
käytännön tilanteissa. Erityisesti toivottiin kaikille vuokrataloille 
yhteisten, yhtenäisten ja toimivien käytäntöjen luomista. Tämä korostui 
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varsinkin Heka-konserniin kuuluvien vuokralaisdemokratiatoimijoiden 
kannanotoissa. Lähtökohtaisesti nykyisen kaltaista menettelyohjetta 
pidettiin edelleen tarpeellisena. 

Vertailun vuoksi työryhmä tutustui myös muiden yhteishallintolain piiriin 
kuuluvien omistajaorganisaatioiden vuokralaisdemokratiajärjestelmiin. 
Kuvaukset järjestelmistä ovat mietinnön liitteenä.

Työryhmä antoi yksimielisen mietintönsä 31.12.2012. Raportti 
liitteineen on liitteenä 2.

Voimassa oleva vuokralaisdemokratiasääntö on liitteenä 3.

Lausunnot

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän raportista ja ehdotuksesta 
vuokralaisdemokratiasäännöksi pyydettiin vuokralaisneuvottelukunnan 
(22.3.2013) ja Hekan (28.2.2013) lausunnot, jotka ovat esityslistan 
liitteenä, sekä asuntolautakunnan (28.2.2013) lausunto, joka sisältyy 
esityslistan päätöshistoriaan. Lisäksi sääntötoimikunta on käsitellyt 
työryhmän raportin ja antanut siitä lausuntonsa. Raportista saatiin 
myös Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry:n lausunto 
(27.3.2013). 

Siltä osin, kun muutos- tai lisäysehdotuksia on pidetty perusteltuina, 
lausunnoissa esille tuodut näkökohdat on otettu huomioon kunkin 
sääntöä koskevan asiakokonaisuuden yhteydessä. 

Vuokralaisneuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry

Vuokralaisneuvottelukunta antoi perusteellisen ja seikkaperäisen 
lausunnon sääntöehdotuksesta. 

Yleisemmällä tasolla neuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokra-
asukkaiden yhdistys katsoivat, että työryhmän ehdotus kaventaa 
toteutuessaan asukkaiden osallistumisoikeuksia. Lausunnoissa 
pidettiin puutteena sitä, ettei ehdotus sisällä 
vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisohjetta, joka yhdistyksen 
näkemyksen mukaan olisi tullut laatia ennen säännön hyväksymistä.

Lausunnoissa pidettiin vuokralaisdemokratian kaventamisena erityisesti 
ehdotettua yhtiöiden edustajien osallistumisoikeutta 
vuokralaisdemokratiaelinten kokouksiin, ehdotettuja ehdokaslistoja 
hallitusten asukasjäsenten valinnassa ja ehdotusta, jonka mukaan 
Heka antaa käytännön soveltamisohjeet vuokralaisdemokratiasäännön 
soveltamisesta. Yhdistys esitti lausunnossaan myös Hekan ja 
alueyhtiöiden hallitusten kokoonpanoa tarkistettavaksi.
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Lausunnot on ehdotuksessa mahdollisuuksien mukaan otettu 
huomioon ehdotuksen kokonaisuutta ja keskeisiä piirteitä kuitenkaan 
muuttamatta. Lausunnot ovat liitteinä 5 ja 6.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Heka piti lausunnossaan tarkoituksenmukaisena ehdotettua 
ehdokasasettelua asukasedustajien valinnassa. Se piti myös tärkeänä 
alueellisten työmaatoimikuntien roolin selkeyttämistä osakeyhtiölain 
määräykset huomioon ottaen. Samoin se piti hyvänä ehdotettua 
vuokralaistoimielinten ja hallitusten toimikausien yhtenäistämistä ja 
pidentämistä. Lausunto on liitteenä 7.

Asuntolautakunta

Asuntolautakunta olisi pitänyt hyvänä moniportaisen 
vuokralaisdemokratiaorganisaation keventämistä, josta ei kuitenkaan 
työryhmätyössä ollut mahdollista saavuttaa yksimielisyyttä. Lautakunta 
korosti lausunnossaan myös tietotekniikan antamia mahdollisuuksia 
vuokralaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämisen välineenä. 
Ehdotuksesta poiketen lautakunta kuitenkin esitti, että tarkempia 
ohjeita säännön soveltamisesta antaisi asuntolautakunta ja käytännön 
ohjeita kiinteistöyhtiö. Lausunto on osana päätöshistoriaa.  

Sääntötoimikunta

Sääntötoimikunta antoi 7.2.2013 lausuntonsa ehdotuksesta 
vuokralaisdemokratiasäännöksi. Sääntötoimikunnan lausunnon 
perusteella sääntöön on tehty lisäys talotoimikunnan pöytäkirjan 
tiedoksiantoon liittyen: Talotoimikunnan kokouksen pöytäkirja tulee 
asukkaiden tiedonsaannin turvaamiseksi asettaa nähtäville tai saattaa 
muuten kirjallisesti asukkaiden tietoon. Tämän lisäksi 
sääntötoimikunnan käsittelyn myötä vuokralaisdemokratiasääntöön on 
tehty muutamia teknisluonteisia muutoksia, joilla ei ole ollut vaikutusta 
säännön sisältöön. Lausunto on liitteenä 8.

Keskeisimmät vuokralaisdemokratiasääntöön ehdotettavat muutokset

Seuraavassa on esitelty keskeisimmät työryhmän 
vuokralaisdemokratiasääntöön ehdottamat muutokset, joita koskevat 
perustelut on selostettu tarkemmin esityslistan liitteenä olevassa 
työryhmän raportissa.

Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset 
vuokralaisdemokratiasääntöön ilmenevät liitteestä 4.

Vuokralaisdemokratiasääntelyn rakenne, sisältö ja välineet
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Työryhmä käsitteli Helsingin kaupunkikonsernin 
vuokralaisdemokratiasääntelyn tarkoituksenmukaista rakennetta sekä 
sen sisältöä. Helsingin kaupunkikonsernissa sovellettava 
vuokralaisdemokratiasääntely on voimassa olevien sääntöjen ja 
ohjeiden osalta jaettu kahteen asiakirjaan eli kaupunginvaltuuston 
hyväksymään vuokralaisdemokratiasääntöön sekä 
kaupunginhallituksen hyväksymään menettelyohjeeseen. Tämän lisäksi 
voimassa olevan vuokralaisdemokratiasäännön mukaan käytännön 
ohjeita antaa kiinteistöyhtiö eli vuokratalot omistava yhtiö.

Työryhmä toteaa, että vuokralaisdemokratiasääntöä koskeva ehdotus 
on periaatteellisen luonteensa vuoksi päädytty saattamaan 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi toisin kuin useimmissa muissa 
kaupungeissa. Vastaavasti vuokralaisdemokratiasäännön tulee 
lähtökohtaisesti sisältää vain periaatteellisesti merkittäviä linjauksia ja 
asioita, jotka kestävät aikaa ja toimintakentän muutoksia. 
Periaatteellisesti merkittäviä linjauksia ovat muun muassa Helsingin 
kaupunkikonsernin vuokralaisdemokratiaorganisaation rakenne 
toimielimineen sekä toimielimille kuuluvien tehtävien määrittely.

Jotta vuokralaisdemokratiasääntö yksin ja itsessään muodostaisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaisen säännöskokonaisuuden, jota lukemalla 
voi saada mahdollisimman kattavan ja selkeän kuvan 
vuokralaisdemokratiatoimielinten toiminnasta, ei työryhmä katso 
tarkoituksenmukaiseksi karsia vuokralaisdemokratiasäännöstä 
esimerkiksi toimielinten koolle kutsumista ja pöytäkirjoja koskevia 
säännöksiä, joita ei itsessään voida pitää periaatteellisesti merkittävinä 
linjauksina. Kyseiset säännökset kestävät kuitenkin aikaa ja 
toimintakentän muutoksia, eikä niiden nopean muuttamisen pitäisi tulla 
ajankohtaiseksi. Lisäksi työryhmä on ehdotuksessaan lisännyt 
vuokralaisdemokratiasääntöön joitain periaatteellisia säännöksiä kuten 
asukasvalvojien esteellisyys- ja kelpoisuusmääräykset.  

Menettelyohjeen sisältämien ohjeiden tulee tarvittaessa olla nopeasti 
sopeutettavissa käytäntöjen muuttumiseen. Operatiivisina pidettävien 
menettelytapaohjeiden antaminen kuuluukin luontevasti kiinteistöyhtiön 
tehtäväksi, koska kiinteistöyhtiö pystyy joustavasti reagoimaan 
toimintaympäristön muutoksiin ja kulloinkin esille tuleviin uusiin 
käytännön tarpeisiin. 

Heka on roolissaan kaikkien aravavuokratalojen omistajana keskeinen 
osapuoli vuokra-asuntojen yhteishallinnossa, ja samalla selkeä 
yhteinen kokoava tekijä myös vuokralaisdemokratian hyvien 
käytäntöjen yhtenäistämisessä. Alueyhtiöidensä kautta Hekalla on hyvä 
tuntuma vuokralaisdemokratiatoiminnan käytännön toimintaan ja 
yhteishallintoa järjestävän vuokralaisdemokratiasäännön soveltamis- ja 
tulkintakysymyksiin. 
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Heka ei yhtenä vuokralaisdemokratiasäännön tarkoittamana 
kiinteistöyhtiönä ole vielä ensimmäisen toimintavuotensa 2012 aikana 
ryhtynyt käytännön ohjeiden laatimiseen, koska Hekan uudessa 
vuokrataloyhtiörakenteessa vuokralaisdemokratiatoiminnan hyvät 
käytännöt ovat vasta muotoutumassa. Koska Heka on suurin toimija 
Helsingin kaupunkikonsernin vuokralaisdemokratiatoiminnassa, olisi 
luonnollista, että Heka oman vuokralaisdemokratiatoimintansa ja 
hyvien yhtenäisten käytäntöjen kehittymisen myötä loisi nykyistä 
menettelytapaohjeistusta vastaavan ohjeistuksen, jota myös muut 
vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavat kiinteistöyhtiöt (ks. raportin 
kohta 2.1) noudattaisivat perustuen kaupungin kyseisille yhtiöille 
antamaan omistajaohjaukseen. Hyvien käytäntöjen ensisijaisena 
tarkoituksena on varmistaa, että kaikkien kiinteistöyhtiöiden (ja Heka-
konsernissa myös kaikkien alueyhtiöiden) 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa noudatetaan tulevaisuudessa samoja 
hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Keskeistä on jokaisen asukkaan 
yhdenvertainen kohtelu tämän asuinalueesta riippumatta. Olennaista 
on myös se, että kiinteistöyhtiön antamat käytännön ohjeet ovat 
joustavasti muutettavissa ja jatkuvasti täydennettävissä 
toimintaympäristön muuttuessa ja että ne laaditaan yhdessä 
asukkaiden kanssa.

Edellä esitetyillä perusteilla työryhmä on laatinut ehdotuksen uudeksi 
Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännöksi, joka on 
esityslistan liitteenä 1. 

Johtuen Hekan vasta muotoutumisvaiheessa olevista yhtenäisistä 
hyvistä tavoista ja käytännöistä työryhmä ei tässä yhteydessä pitänyt 
perusteltuna tehdä ehdotusta menettelytapaohjeen muuttamisesta, 
vaan ehdottaa, että voimassa olevassa 
vuokralaisdemokratiasäännössä oleva kaupunginhallitukselle annettu 
tarkempien soveltamisohjeiden antamistehtävä poistetaan ja että 
käytännön ohjeita vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisesta antaa 
kiinteistöyhtiö. Ehdotus vastaa muiden kaupunkien noudattamaa 
käytäntöä. Tarvittaessa kaupunginhallituksen konsernijaosto voi lisäksi 
yhtiökokousohjeistuksessaan harjoittaa kaupungin omistajaohjausta.

Ehdotuksen pääpiirteet

Asukasjäsenten nimittäminen kiinteistöyhtiön ja alueyhtiön hallitukseen

Työryhmä ehdottaa, että vuokralaisdemokratiasäännön kohtia 
(Vuokralaisdemokratiasäännön IV LUKU Vuokralaistoimikunta, 25 § 
Tehtävät, 5 ja 6 kohdat), jotka koskevat asukasjäsenehdokkaiden 
nimittämistä kiinteistöyhtiön ja alueyhtiöiden hallituksiin muutetaan 
siten, että vuokralaistoimikunta esittää alueyhtiön hallitukseen neljää 
jäsenehdokasta ja kahta varajäsenehdokasta etusijajärjestykseen 
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asetettuna. Vastaavasti työryhmä ehdottaa, että 
vuokralaisneuvottelukunta esittää kiinteistöyhtiön hallitukseen neljää 
jäsenehdokasta ja kahta varajäsenehdokasta etusijajärjestykseen 
asetettuna. Asukasjäsenehdotuksen jälkeen kyseisen yhtiön 
yhtiökokous valitsee lähtökohtaisesti etusijajärjestyksen mukaisesti 
tarvittavan ja tarkoituksenmukaisen määrän asukasjäseniä alue- tai 
kiinteistöyhtiön hallitukseen. 

Nykyisen vuokralaisdemokratiasäännön mukaan ehdolle asetetaan 
kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Useamman 
asukasjäsenehdokkaan asettaminen nähdään perustelluksi, koska näin 
vältetään tarve kutsua koolle asukkaiden kokouksia ja muita 
vuokralaisdemokratiatoimielinten kokouksia niissä tilanteissa, joissa 
kokousten syynä on ainoastaan uuden asukasjäsenehdokkaan 
asettaminen kesken toimielimen toimikauden. Muutos helpottaisi 
reagointia hallituksen jäsenen muuttaessa, osoittautuessa esteelliseksi 
tai jos osakeyhtiölain mukaiset kelpoisuusvaatimukset muutoin 
osoittautuisivat kesken toimikauden esteeksi hallituksen jäsenen 
jatkamiselle.

Vuokralaisneuvottelukunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 
asukasjäsenten nimittämiskäytännön muuttamiseen. 
Vuokralaisneuvottelukunnan mukaan vuokralaisdemokratiasäännön 
menettelyohjeessa tulisi ohjeistaa asukkaiden kokouksia siten, että 
ehdolle asettuvalta pyydetään ennen nimeämistä kirjallinen suostumus 
ja vakuutus siitä, että hän on osakeyhtiölain mukaan esteetön ja 
toimikelpoinen. Näin asukasjäsenten nimittämiseen ei olisi sen mukaan 
tarpeen tehdä muutosta.

Työryhmän esittämien asukasjäsenten nimittämiseen liittyvien 
muutosten tarkoituksena on saada vuokralaisdemokratiasääntö 
vastaamaan paremmin sekä yhteishallintolaista että osakeyhtiölaista 
johtuvia vaatimuksia. Työryhmän ehdotuksessa etusijajärjestys 
asukasjäsenehdokkaiden nimeämisessä säilyisi ennallaan, joten se ei 
muuttaisi nykyistä hallitusjäsenten valitsemisen käytäntöä.

Heka tukee lausunnossaan hallitusten asukasjäsenten ehdokasvalintaa 
työryhmän esittämällä tavalla.

Alueyhtiön työmaatoimikunnan roolin täsmentäminen ja nimikkeen muuttaminen

Työmaatoimikunnan roolia ehdotetaan täsmennettäväksi ja sen 
nimikettä muutettavaksi alueyhtiön hallituksen valiokunnaksi 
(Vuokralaisdemokratiasäännön II LUKU Asukkaiden kokous, 9 § 
Tehtävät, kohta 3 ja IV LUKU Vuokralaistoimikunta, 25 § Tehtävät, 
kohta 9). Alueyhtiön hallituksen valiokunta olisi alueyhtiön 
toimitusjohtajan ja hallituksen työskentelyä tukeva ja päätöksentekoa 
valmisteleva toimielin. 
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Ehdotus perustuu osakeyhtiölainsäädäntöön. Osakeyhtiölain 
näkökulmasta hallitus ja yhtiön johto vastaavat yhtiön toiminnasta. 
Valiokunnan asettaminen on siten hallituksen päätettävissä, eikä sen 
asettamista ja tehtäviä tule säännellä vuokralaisdemokratiasäännössä. 
Valiokunnalla ei ole hankintavaltuuksia eikä se tee yhtiön puolesta 
lopullisia päätöksiä, vaan tarvittaessa valmistelee hankintoja ja 
urakoita, mutta myös muita asioita siten kuin hallitus tai toimitusjohtaja 
sitä tapauskohtaisesti pyytävät, yhtiön hallituksen ja johdon 
päätettäväksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisten 
toimivaltuuksiensa ja kelpoisuutensa rajoissa. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan alueyhtiön hallitus voi perustaa 
valiokunnan. Myös alueyhtiön hallituksen valiokunnan tehtävänä olisi 
lähtökohtaisesti valmistella käsiteltäväksi tulevia hankintoja ja urakoita, 
tai muitakin hallituksen määrittelemiä asioita.

Heka-konsernissa alueyhtiöiden toimitusjohtajien toimivaltuuksia 
määrittävät myös Hekan myöntämät prokurat. Työryhmä esittää, että 
Heka ohjeistaa alueyhtiöitä hankintavaltuuksien osakeyhtiölain 
mukaisesta käyttämisestä ja valiokunnan roolista hankintapäätösten 
suhteen. 

Työryhmä esittää, että hallituksen valiokunnan asukasjäsenet 
valittaisiin jatkossa siten, että alueyhtiön hallitus päättäessään nimittää 
valiokunnan valitsisi valiokunnan kaksi asukasjäsentä 
vuokralaistoimikunnan esittämistä ja etusijajärjestykseen asettamista 
neljästä ehdokkaasta. Perusteet ehdotetulle muutokselle ovat samat 
kuin mitä on esitetty alue- ja kiinteistöyhtiön hallitusten asukasjäsenten 
ehdokasasettelun osalta.

Myös Heka katsoo lausunnossaan tarpeelliseksi selkeyttää 
työmaatoimikuntien roolia ja tehtäviä. Heka toi samoin lausunnossaan 
esiin sen, etteivät kyseiset toimikunnat ole 
vuokralaisdemokratiasäännön tai yhteishallintolain mukaisia 
toimielimiä, vaan vuokralaisdemokratiasäännössä ainoastaan 
määritellään, kuinka ehdokkaat asukasjäseniksi työmaatoimikuntiin 
valitaan. Muutoin lausunnoissa ei ole otettu kantaa työryhmän 
ehdottamiin työmaatoimikunnan roolia koskeviin muutoksiin.

Vuokralaisdemokratian toimielinrakenne: työvaliokunnan kokoonpanon ja tehtävien 
määrittely

Yhteishallintolain mukaan asukkaiden kokous on ainoa pakollinen 
vuokralaisdemokratiatoimielin. Helsingin kaupungin 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaiset toimielimet, asukasjäsenet 
alue- ja kiinteistöyhtiössä sekä talouden ja hallinnon valvojat on esitetty 
kaaviona työryhmän raportin liitteessä 4.
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Yksi keskeisimmistä Helsingissä sovellettavaksi vuokralaisdemokratian 
toimielinrakenteeseen esitettävistä muutoksista koskee 
vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokuntaa. Sen osalta työryhmä 
ehdottaa, että vuokralaisdemokratiasääntöön 
(Vuokralaisdemokratiasäännön V LUKU Vuokralaisneuvottelukunta, 36 
§) otetaan selkeät säännöt vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnan 
kokoonpanosta, tehtävistä, koolle kutsumisesta sekä pöytäkirjasta 
vastaavasti kuin muistakin vuokralaisdemokratiatoimielimistä.

Vuokralaisdemokratiatoimielinten, yhtiöiden hallitusten ja hallituksen valiokunnan 
toimikausi

Vuokralaisdemokratiatoimielinten työmäärän vähentämiseksi ja 
toimintojen rationalisoimiseksi työryhmä ehdottaa, että 
vuokralaisdemokratiatoimielinten (talotoimikunta, vuokralaistoimikunta, 
vuokralaisneuvottelukunta) toimikausi säilytetään kaksivuotisena ja 
toimikausi synkronoidaan sekä kiinteistöyhtiöiden ja alueyhtiöiden 
hallitusten toimikausien että kaupunginhallituksen toimikauden kanssa 
(Vuokralaisdemokratiasäännön 13, 21 ja 29 §:t). 

Tämän saavuttamiseksi kiinteistöyhtiöiden ja alueyhtiöiden 
yhtiöjärjestysmuutoksista tulisi päättää keväällä 2015 pidettävissä 
varsinaisissa yhtiökokouksissa. Vuokralaisdemokratiatoimielinten 
kaksivuotisten toimikausien synkronoimiseksi kaupunginhallituksen 
toimikauden kanssa työryhmä ehdottaa, että vuoden 2013 syksyllä 
pidettävissä asukkaiden kokouksissa vuokralaisdemokratiatoimielinten 
toimikauden pituudeksi päätettäisiin poikkeuksellisesti yksi vuosi ja 
jäsenet vuokralaisdemokratiatoimielimiin valittaisiin poikkeuksellisesti 
vain yhdeksi vuodeksi. Vuoden 2014 syksyllä pidettävistä asukkaiden 
kokouksista lähtien asukkaiden kokouksissa valittaisiin sekä 
vuokralaisdemokratiatoimielinten jäsenet, asukasjäsenehdokkaat 
yhtiöiden hallitusten jäseniksi sekä talouden ja hallinnon valvojat 
kaksivuotistoimikausille.

Lausunnossaan Heka on puoltanut toimikausien yhtenäistämiseksi 
esitettyä muutosta.

Talouden ja hallinnon valvonta

Työryhmä katsoi tarpeelliseksi selkeyttää ja koota yhteen talouden ja 
hallinnon valvojaa koskevia määräyksiä (Vuokralaisdemokratiasäännön 
VI LUKU), jotka tällä hetkellä ovat hajallaan yhteishallintolaissa, 
vuokralaisdemokratiasäännössä sekä menettelyohjeessa. 

Valvojasta ehdotetaan käytettävän ilmaisua talouden ja hallinnon 
valvoja, ja termi yhteinen valvoja ehdotetaan poistettavan. 
Tarkennuksena tulee aina talouden ja hallinnon valvojan 
valvontakohteesta riippuen viitata joko alue- tai kiinteistöyhtiön taikka 
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vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon valvojaan. Lisäksi 
vuokralaisdemokratiasääntöön ehdotetaan lisättävän talouden ja 
hallinnon valvontaa koskeva oma luku, jossa säännellään eri tasoilla 
toimivista talouden ja hallinnon valvojista, valvojille kuuluvista 
valvontakohteista, raportointivelvollisuudesta, toimikaudesta sekä 
esteellisyydestä ja kelpoisuudesta.

Vuokralaisdemokratiatoimielinten kokoonpano, tehtävät ja koolle kutsuminen 

Asukkaiden kokouksen osalta luvun pykälien esittämisjärjestys 
muutetaan vastaamaan vuokralaisdemokratiasäännön muiden 
vuokralaisdemokratiatoimielimiä käsittelevien lukujen pykälien 
esittämisjärjestystä. Asukkaiden kokouksen asiamieskiellon 
täsmennetään koskevan vain asukkaita, ei sen sijaan liike- tai 
toimistotilojen välittömiä haltijoita. 

Työryhmä ehdottaa lisättäväksi asukkaiden kokouksen tehtäviin 
talotoimikunnan varapuheenjohtajan valinnan. Nykyisen 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaan varapuheenjohtajan on valinnut 
talotoimikunta keskuudestaan. Muutosehdotuksen perusteluna on 
asukaskokouksen roolin korostaminen ja päätösvallan lisääminen sekä 
ylimääräisten, vain talotoimikunnan uuden puheenjohtajan valintaa 
varten koolle kutsuttavien asukkaiden kokousten aiheuttaman 
työmäärän välttäminen. Edellä mainitun muutosehdotuksen 
seurauksena työryhmä ehdottaa asukkaiden kokousten valitsemien 
talotoimikunnan jäsenten määrän muuttamista yhdestä viiteen nykyisen 
kahdesta kuuteen jäsenen sijaan. 

Asukkaiden kokousten kiinteistöyhtiön tai alueyhtiön hallitukseen 
tekemien asukasjäsenehdokasesitysten tarkka ehdokaslukumäärä 
ehdotetaan kirjattavaksi vuokralaisdemokratiasääntöön epäselvyyksien 
välttämiseksi.  

Talotoimikunnan tehtäviin ja varajäsenten valintaa koskevaan 
menettelyyn ehdotetaan täsmentäviä ja selventäviä muutoksia. 
Talotoimikunnan kokoontumista koskevaan pykälään työryhmä 
ehdottaa vain täsmentäviä muutoksia. Työryhmä esittää, että 
talotoimikuntaan kuuluisi suoraan asukkaiden kokousten valitsemana 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi yhdestä viiteen 
varsinaista jäsentä. Talotoimikunnan tehtäväksi jäisi valita 
keskuudestaan sihteeri. Tämän lisäksi työryhmä esittää 
vuokralaisdemokratiasääntöön lisättäväksi, että talotoimikunnan 
puheenjohtajan ollessa pysyvästi estynyt, hänen tilalleen 
puheenjohtajaksi tulisi asukkaiden kokouksen valitsema 
varapuheenjohtaja.

Työryhmä esittää talotoimikunnan yhteishallintolain ja voimassa olevan 
vuokralaisdemokratiasäännön mukaisten tehtävien selkeyttämistä ja 
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täsmentämistä. Työryhmä esittää lisäksi, että voimassa olevan 
vuokralaisdemokratiasäännön talotoimikunnan tehtäväluettelon kohta 
7, joka koskee asukkaiden edustajan nimeämistä 
vuokranmääritysyksikön talojen peruskorjauksen suunnittelu-, työmaa- 
ja vastaavaan toimikuntaan muutetaan kuulumaan siten, että 
asukkaiden edustaja nimetään vuokranmääritysyksikön talojen 
merkittävien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen, koska 
asukasedustajan läsnäolo on koettu hyvin tärkeäksi kaikenlaisten 
merkittävien korjausten suunnittelu- ja toteutustyössä.

Työryhmä ehdottaa, että talotoimikunnan nykyistä tehtävää antaa 
lausunto kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen sisällöstä 
vuokralaistoimikunnalle muutetaan siten, että talotoimikunnan 
tehtävänä olisi osallistua valmisteluun ja antaa lausunto alueyhtiölle 
kiinteistöyhtiön vuokranmääritysyksikkökohtaisesta järjestyssäännöstä. 

Talotoimikunnan tiedonsaantioikeuksien vahvistamiseksi työryhmä 
esittää tiedonsaantioikeuksia ja tiedonantovelvoitteita koskevien 
sääntöjen kirjaamista omaan erilliseen lukuunsa.

Työryhmä ei esitä vuokralaistoimikunnan työvaliokunnan kirjaamista 
vuokralaisdemokratiasääntöön, mutta vuokralaisdemokratiasäännön 
VIII lukuun (Yleiset periaatteet koskien toimielinten perustamista, 
palkkioita ja kulujen korvaamista) ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka mukaan muiden vuokralaisdemokratiatoimielinten kuin 
vuokralaisdemokratiasäännössä määrättyjen toimielinten perustamista, 
niiden puheenjohtajille ja jäsenille maksettavia palkkioita sekä niiden 
toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamista koskevat periaatteet 
vahvistaa kiinteistöyhtiö.

Järjestyssääntöjen osalta työryhmä esittää, että kiinteistöyhtiöiden 
järjestyssäännöt laaditaan lähtökohtaisesti vain kiinteistöyhtiötasolla, 
jotta samat säännöt koskevat lähtökohtaisesti kaikkia saman 
kiinteistöyhtiön vuokralaisia. Säännöistä pyydettäisiin kuitenkin 
lausunto vuokralaisneuvottelukunnalta. 

Vuokralaisneuvottelukuntaa koskeva luku esitetään säilytettäväksi 
pääosin sisällöllisesti ennallaan, mutta erityisesti toimielimen tehtäviin 
ehdotetaan täsmentäviä ja selventäviä muutoksia. 
Vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnan kokoonpano, tehtävät ja 
kokouskäytännöt esitetään määritettäväksi omassa 
vuokralaisdemokratiasäännön pykälässään. Perusteluna tälle on 
työryhmän tavoitteiden mukaisesti selkeyttää 
vuokralaisdemokratiatoiminnan portaittaiset tehtävät ja määrittää 
kullekin toimielimelle yksiselitteiset toimintatavat. Työvaliokunnan 
kokouskutsu- ja pöytäkirjasäännökset vastaavat muiden 
vuokralaisdemokratiatoimielinten vastaavia säännöksiä.
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Työryhmä esittää järjestyssääntöjä vahvistettavaksi vain 
kiinteistöyhtiötasolla ja tarvittaessa vuokranmääritysyksikkötasolla niin, 
että vuokralaisneuvottelukunta osallistuu valmisteluun 
kiinteistöyhtiötasolla ja talotoimikunta vuokranmääritysyksikkötasolla. 
Työryhmä ehdottaa edelleen, että vuokralaisdemokratiasääntöön 
kirjataan tarkasti vuokralaisneuvottelukunnan ehdottamien 
ehdokkaiden lukumäärä, samalla tavoin kuin asukkaiden kokouksen 
tehtävien kohdalla on ehdotettu.

Lisäksi työryhmä esittää asukkaiden kokousta, talotoimikuntaa, 
vuokralaistoimikuntaa ja vuokralaisneuvottelukuntaa käsitteleviin 
lukuihin eräitä yleisiä tyylillisiä, kieliopillisia ja terminologisia muutoksia, 
joilla ei ole vaikutusta vuokralaisdemokratiasäännön asiasisältöön.

Käytännön kokousmenettely

Vuokralaisdemokratiatoimielinten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat

Työryhmä ehdottaa talotoimikunnan, vuokralaistoimikunnan ja 
vuokralaisneuvottelukunnan kokouskutsua ja kaikkien toimielinten 
kokouspöytäkirjoja koskevat pykälät yhdenmukaistettaviksi ja 
täsmennettäviksi. Ehdotuksessa on pyritty huomioimaan eri 
vuokralaisdemokratiatoimielinten yksilölliset tarpeet kokouskutsujen ja 
pöytäkirjojen toimitusajoissa. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että 
kaikkien muiden toimielinten paitsi vuokralaisneuvottelukunnan ja 
vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnan kokouskutsu on 
toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta. 
Vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan kokouskutsuaika 
olisi vähintään kolme päivää ennen kokousta, elleivät ne ole päättäneet 
yksimielisesti toisin.

Työryhmä ehdottaa vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokuntaa 
koskevaan pykälään lisättäväksi työvaliokunnan kokousten 
kokouskutsua, kutsun toimittamistapaa, pöytäkirjoja sekä pöytäkirjojen 
allekirjoittamista koskevat säännökset.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Työryhmä esittää vuokralaisdemokratiasäännön läsnäolo- ja 
puheoikeutta koskevien säännösten selkeyttämistä sekä 
täsmentämistä ja ehdottaa, että vuokralaisdemokratiasääntöön 
kirjataan kunkin toimielimen kohdalle oma säännös kyseisen 
toimielimen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeutetuista henkilöistä. 
Tässä on tavoitteena erityisesti yhteishallintolain mukainen asukkaiden 
ja omistajan edustajien myötävaikutus asioiden käsittelyssä ja näin 
samalla suoran tiedonkulun varmistaminen asukkaiden ja yhtiöiden 
kesken.
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Työryhmän ehdotuksen mukaan alueyhtiön edustajan läsnäolo-oikeus 
rajoittuisi pääsääntöisesti alueyhtiön toimialueen 
vuokralaisdemokratiatoimielimiin, kun taas kiinteistöyhtiön edustajan 
läsnäolo-oikeus omistajan edustajana on perusteltua kaikissa 
vuokralaisdemokratiatoimielimissä. Erikseen kutsuttuina alue- ja 
kiinteistöyhtiön edustajat ovat työnsä puolesta luonnollisesti yhtiön 
edustajina velvollisia olemaan läsnä myös muissa kokouksissa.

Ehdotettuun sääntöön on lisätty vuokralaisneuvottelukunnan lausunnon 
mukaisesti oikeus kuulla asiantuntijoita. 

Vastaavasti säännön lukuun VIII Yleiset periaatteet (koskien 
toimielinten perustamista, palkkiota ja kulujen korvaamista) ehdotetaan 
sisällytettäväksi maininta asiantuntijoille maksettavista palkkioista, 
joiden periaatteet kiinteistöyhtiö hyväksyisi. 

Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus 
vuokralaisdemokratiatoiminnassa

Työryhmä ehdottaa vuokralaisdemokratiasääntöön uutta erillistä lukua 
(vuokralaisdemokratiasäännön Luku VII) tiedonsaantioikeuksista ja 
tiedottamisvelvollisuuksista. Työryhmä ehdottaa kyseisten oikeuksien 
ja velvollisuuksien ulottamista koskemaan kaikkia 
vuokralaisdemokratiatoimijoita sekä alue- ja kiinteistöyhtiöitä ja näiden 
edustajia.

Työryhmä toteaa lisäksi, että tiedonsaantioikeuksien ja 
tiedottamisvelvollisuuksien käytännön toteuttamisesta on suositeltavaa 
ja joustavaa määrätä yksityiskohtaisesti kiinteistöyhtiön antamissa 
käytännön ohjeissa, koska tiedonsaantioikeuden laajuuteen ei 
käytännön joustavuuden mahdollistamiseksi itse säännössä ole 
tarkoituksenmukaista ottaa kantaa.

Yleiset periaatteet koskien toimielinten perustamista, palkkioita ja 
kulujen korvaamista

Vuokralaisdemokratiasäännön selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi 
työryhmä ehdottaa, että palkkiota ja kulujen korvaamista koskevat 
vuokralaisdemokratiasäännön säännökset kootaan omaan lukuunsa 
(Luku VIII Yleiset periaatteet koskien toimielinten perustamista, 
palkkioita ja kulujen korvaamista, 45 § Yleiset periaatteet), johon 
ehdotetaan lisättäväksi myös talouden ja hallinnon valvojaa sekä 
talotoimikunnan sijaan valittua luottamushenkilöä koskevat 
palkkiokäytännöt.

Kiinteistöyhtiön hallituksen tehtäväksi ehdotetaan vahvistaa yleiset 
periaatteet koskien vuokralaisdemokratiatoimielinten (mukaan lukien 
luottamushenkilöt) ja talouden ja hallinnon valvojan palkkioita, niiden 
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toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamista sekä kuultujen 
asiantuntijoiden palkkioita.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kiinteistöyhtiön hallituksella olisi 
mahdollisuus vahvistaa myös yleiset periaatteet koskien muiden 
vuokralaisdemokratiatoimielinten kuin vuokralaisdemokratiasäännössä 
määrättyjen toimielinten perustamista, niiden puheenjohtajille ja 
jäsenille maksettavia palkkioita sekä niiden toiminnasta aiheutuvien 
kulujen korvaamista.

Muut lausunnoissa esitetyt huomiot

Lisäksi vuokralaisneuvottelukunta esittää lausunnossaan työryhmän 
ehdotukseen vuokralaisdemokratiasäännöksi eräitä teknisiä ja 
esitystapaan kohdistuvia muutoksia, jotka on huomioitu soveltuvin osin 
nyt esitettävässä säännössä.

Vuokralaisdemokratiasäännön menettelyohjeen päivittäminen ja muut jatkotoimenpiteet

Vuokralaisneuvottelukunta katsoo, että vuokralaisdemokratiasäännön 
menettelyohje tulisi myös jatkossa hyväksyä kaupunginhallituksessa. 
Vuokralaisneuvottelukunta katsoo edelleen, että jatkossa yhtiön 
toimesta laadittava menettelyohje tulee valmistella yhdessä asukkaiden 
edustajien kanssa eikä yksin kiinteistöyhtiön toimesta.

Kaupunginhallitus pitää kannanottoa yhteistyössä valmisteltavasta 
menettelyohjeesta perusteltuna, koska käytännön toimintaa ohjaavan 
menettelyohjeen laatiminen yhteistyössä omistajayhtiön ja 
vuokralaisdemokratiaelinten kesken on yhteishallintolain hengen 
mukaista. Vahvistaminen tulee joustavuuden ja menettelyohjeen 
käytännöllisen luonteen vuoksi kuitenkin jättää yhtiön omaan 
päätösvaltaan, kun se joka tapauksessa tulee laatia 
vuokralaisdemokratiasäännön asettamissa puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu ehdotus vuokralaisdemokratiasäännöksi
2 Työryhmän raportti 31.12.2012
3 Voimassa oleva vuokralaisdemokratiasääntö 26.10.2011
4 Vuokralaisdemokratiasääntöön lausuntojen jälkeen tehdyt muutokset
5 Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto 22.3.2013
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6 Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry:n lausunto 
27.3.2013

7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 28.2.2013
8 Sääntötoimikunnan lausunto 7.2.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralaisneuvottelukunta Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin kaupungin Vuokra-
asukkaiden yhdistys ry

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Päätöshistoria

Asuntolautakunta 28.02.2013 § 19

HEL 2012-000918 T 00 00 02

Päätös

Lautakunta päätti antaa työryhmän raportista seuraavan lausunnon:

Hallintomalli säilyisi entisellään

Vuokralaisdemokratian toimielimiä ovat yhteishallintolain ja 
voimassaolevan vuokralaisdemokratiasäännön mukaan asukkaiden 
kokous, talotoimikunta (yhteishallintolaissa asukastoimikunta), 
vuokralaistoimikunta ja vuokralaisneuvottelukunta. Lisäksi 
yhteishallintolaissa säädetään talouden ja hallinnon valvojasta, jota 
koskevia säännöksiä löytyy ehdotetusta 
vuokralaisdemokratiasäännöstä.

 Nykyinen moniportainen ja raskas hallintomalli säilytettäisiin. 
Työryhmätyöskentelyn aikana esitettiin hallinnon laajentamista tai 
supistamista, mutta koska työryhmä ei päässyt tästä yksimielisyyteen, 
päädyttiin esittämään jatkamista vanhalla hallintomallilla.

Mallin tulisi tukea asukasaktiivisuutta

Lautakunnan mielestä olisi syytä pohtia hallintomallin keventämistä ja 
modernisoimista. Lisäksi toimintatapoja olisi syytä kehittää siten, että 
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asukkaiden osallistumista ja kiinnostusta vuokratalojen asioiden 
hoitoon aktivoidaan. Uusi teknologia antaisi paremmat mahdollisuudet 
osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Vuokralaisten osallistuminen 
esimerkiksi vuokralaisvaaleihin voitaisiin järjestää perinteisten 
käytäntöjen lisäksi myös sähköisesti. Monissa muissakin asioissa 
voitaisiin asukkaiden mielipiteitä kysyä helposti tietotekniikkaa hyväksi 
käyttäen. Tämä parantaisi asukkaiden mahdollisuuksia osallistua 
vuokralaisdemokratiatoimintaan ja kynnys osallistumiselle alenisi. 
Osallistumismahdollisuuksien parantamista esitti myös 
vuokralaisdemokratiatyöryhmä.

Menettelyohjeiden päivittäminen siirrettäisiin kaupunginhallitukselta Hekalle

Työryhmä ehdottaa, että voimassa olevassa 
vuokralaisdemokratiasäännössä oleva kaupunginhallitukselle annettu 
tarkempien menettelyohjeiden antamistehtävä poistetaan ja että 
käytännön ohjeita antaa kiinteistöyhtiö. Käytännössä tarkempien 
ohjeiden laatiminen annettaisiin Hekan tehtäväksi ja 
vuokralaisdemokratiasääntöä soveltavat alueyhtiöt noudattaisivat 
Hekan antamaa ohjeistusta. Menettelytapaohjeet jäisivät siis poliittisen 
ohjauksen ulkopuolelle.

Käytännössä muutokset ovat vähäisiä

Lautakunta pitää hyvänä sitä, että työryhmä oli koostumukseltaan 
laajapohjainen. Työskentelyyn ovat osallistuneet Helsingin kaupungin 
ja vuokratalojen hallinto sekä asukkaiden edustajat. Työryhmä oli 
ehdotuksissaan pääosin yksimielinen. Voidaan kuitenkin kysyä, onko 
ehdotuksessa riittävästi sellaisia elementtejä, jotka tukevat asukkaiden 
osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vuokratalojen ja Hekan 
hallinnossa. Lautakunnan mielestä vuokratalojen yhteishallintoa tulee 
kehittää siten, että se aktivoi nykyistä paremmin asukkaiden 
osallistumista.

Asuntolautakunta esittää vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään 
tarkennusta seuraavasti: "Tarkempia ohjeita tämän säännön 
soveltamisesta antaa asuntolautakunta ja käytännön ohjeita 
kiinteistöyhtiö." 

Käsittely

28.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että toisen kappaleen alusta 
poistetaan ensimmäinen lause, joka alkaa sanoilla :"Työryhmän 
ehdotuksen mukaan..." ja toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan 
kuulumaan seuraavasti : "Työryhmätyöskentelyn aikana esitettiin 
hallinnon laajentamista tai supistamista, mutta koska työryhmä ei 
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päässyt tästä yksimielisyyteen, päädyttiin esittämään jatkamista 
vanhalla hallintomallilla."

Puheenjohtaja Peipinen teki varapuheenjohtaja Villon kannattamana 
vastaehdotuksen, jonka mukaan kappaleen 5 loppuun lisätään 
seuraava teksti:  Asuntolautakunta esittää 
vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään tarkennusta seuraavasti: 
"Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa 
asuntolautakunta ja käytännön ohjeita kiinteistöyhtiö." 

Lautakunta hyväksyi Peipisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.02.2013 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 02.01.2013 § 3

HEL 2012-000918 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä todeta, että otsikossa 
mainittuun työryhmään 14.3.2012 (31 §) johtajistokäsittelyssä 
nimeämiensä jäsenten apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryötin ja 
kehityspäällikkö Kari Nietosvaaran siirryttyä toisiin tehtäviin, Ryöti 
16.8.2012 jälkeen ja Nietosvaara 12.9.2012 jälkeen, heidän tilallaan 
työryhmän jäseninä ovat toimineet kaupunginsihteeri Timo Härmälä 
17.8.2012 alkaen ja lakimies Tiia Lehikoinen 13.9.2012 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 14.3.2012 (31 §) johtajistokäsittelyssä asettaa 
työryhmän kehittämään vuokralaisdemokratiasääntöä ja sen 
menettelyohjetta. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin kartoittaa 
vuokralaisdemokratiasääntöön kohdistuvat uudistustarpeet sekä laatia 
ehdotus säännön ja sen soveltamista ohjaavan menettelyohjeen 
uudistamiseksi. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 
mennessä. 

Työn kuluessa kaksi alkuperäisen asettamispäätöksen mukaista 
jäsentä, apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryöti hallintokeskuksesta ja 
kehityspäällikkö Kari Nietosvaara Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä, 
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on siirtynyt toisiin tehtäviin, eikä heidän jatkamisensa työryhmässä siksi 
ole ollut mahdollista. Heidän tilallaan työryhmässä ovat sanotuista 
yksiköistä jatkaneet kaupunginsihteeri Timo Härmälä ja lakimies Tiia 
Lehikoinen.

14.03.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 573
V Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja 
Gustav Krogellin säätiöltä

HEL 2013-005011 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, 
Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin 
Östersundomin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, 
Kapellängen RN:o 1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä 
sijaitsevan kiinteistön Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 
14  490 000 euron kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan 
mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen 
ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa 14 490 000 
eurolla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tarjous
3 Kartat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Myyjä Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, Karl, Bertel 
ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin Östersundomin 
kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, Kapellängen RN:o 
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1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön 
Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 14  490 000 euron 
kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä 
tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2013 talousarvion
kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, 
olevaa määrärahaa  14 490 000 eurolla.

Esittelijä

Tarjous

Krogellin säätiön kanssa on päästy päätösehdotuksen mukaiseen 
neuvottelutulokseen. Tarjous on liitteenä 2.

Kiinteistötiedot

Helsingin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen pinta-alat ovat yhteensä 
noin 93,5 hehtaaria. Sipoon kunnan alueella olevan vesialueen pinta-
ala on noin 36 hehtaaria jakaantuen useammalle palstalle. Pinta-
alaltaan suurin palsta rajoittuu Karhusaaren edustalla olevaan, 
kaupungin omistuksessa olevaan vesialueeseen. Kiinteistöjen 
kohdekartat ovat liitteenä 3.

Entisen maatilan kotipalsta, pinta-alaltaan noin 38 hehtaaria, sijaitsee 
Östersundomin keskivaiheella Uuden Porvoontien molemmin puolin. 
Alueella sijaitsee kolme asuinrakennuspaikkaa rakennuksineen sekä 
talouskeskus talous- ja varastorakennuksineen. Alue on pääosin 
peltoa. Siitä noin 10 hehtaaria kuuluu Natura-verkostoon ja noin 7 
hehtaaria rajoittuu välittömästi siihen tavalla, joka saattaa vaikeuttaa 
alueen käyttämistä rakennusmaana. Rakennuspaikat rakennuksineen 
sekä pellot on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevin 
vuokrasopimuksin; vuokrasopimukset jatkuvat entisellään. 
Bruttovuokrat ovat noin 30 000 euroa vuodessa.

Noin 55,5 hehtaarin suuruinen metsäpalsta sijaitsee Landbon 
pientaloalueen itäpuolella Knutersintien varrella. Alue on pääosin 
kovapohjaista metsää. Alue rajoittuu lähes kokonaan kaupungin 
omistamaan alueeseen.

Käydyt neuvottelut

Maanomistajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy tarjouksen 
mukaiseen neuvottelutulokseen kiinteistöjen ostamista kaupungille.  

Rakennusten tekninen nykyarvo on yhteensä noin 640 000 euroa ja 
Sipoossa olevan vesialueen laskennallinen arvo on noin 70 000 euroa. 
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Maapohjan osuudeksi jää tällöin 13 780 000 euroa vastaten noin 14,70 
e/m². Koko kauppahinnalla jaettaessa maapohjan yksikköhinnaksi 
saadaan on noin 15,50 e/m².

Kauppahintaa voidaan kiinteistöjen sijainti ja luonne huomioon ottaen 
pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä ja kiinteistöjen käypää arvoa 
vastaavana. 

Kaupan perustelut

Kauppa lisäisi huomattavasti kaupungin maanomistusta 
Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, jossa kaupungin 
maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon pientaloalueen 
itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi lähes kokonaan 
kaupungin omistuksessa. 

Kiinteistöjen hankinta helpottaa etenkin keskeisen alueen kaavoitusta 
ja toteutusta. Kauppa on siten kaupungin harjoittaman maapolitiikan 
mukainen.

Esillä olevan maakaupan toteutuminen lisäisi merkittävästi kaupungin 
maaomaisuutta Östersundomissa. Kauppa lisäisi kaupungin 
maanomistusta Östersundomissa 1 240 hehtaariin, mikä vastaa noin 
42 % alueen maa pinta-alasta. Helsingin maanomistus 
Östersundomissa ilmenee liitteestä 3.

Kauppa lisäisi kuntaliitoksen jälkeen hankitun maan pinta-alaa 
runsaalla 40 %:lla.

Määrärahan ylitys ja täytäntöönpano

Kauppa edellyttää kiinteistöjen ostoon vuoden 2013 talousarviossa 
osoitetun määrärahan ylittämistä kauppahinnan määrällä 14 490 000 
eurolla. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ylityksen, 
kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan 
kyseisen määrärahan
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Tarjous
3 Kartat
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Myyjä Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 195

HEL 2013-005011 T 10 01 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kiinteistölautakunta oikeutettaisiin tekemään liitteen nro 1 mukainen 
kauppakirja ********** säätiön kanssa Helsingin kaupungin 
Östersundomin kylässä sijaitsevista kiinteistöistä Krogars RN:o 5:32 
(kiinteistötunnus 91-442-5-32) ja Kapellängen RN:o 1:27 
(kiinteistötunnus 91-442-1-27) sekä Sipoon kunnan Östersundomin 
kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Krogars 2 RN:o 5:37 (kiinteistötunnus 
753-433-5-37) rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta 
sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
lautakunnan käyttöön myönnettäisiin kaupan toteuttamiseksi tarvittava 
lisärahamääräraha.  

Lautakunta toteaa lisäksi, että kauppa huomattavasti lisäisi kaupungin 
maanomistusta Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, 
jossa kaupungin maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon 
pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi 
lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 574
V Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 
tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4)

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 
tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 
34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala 4 815 m²) 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 
tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 
34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala 4 815 m²) 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:
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1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 (139 §) varannut Mittakodit Oy:lle tontit 
34130/4 ja 34117/3 vapaarahoitteisten Hitas II –ehdoin toteutettavien 
omistusasuntojen suunnittelua varten, ensimmäisen 31.12.2014 
saakka ja toisen 31.12.2015 saakka ehdolla, että tontin 34130/4 
rakentaminen aloitetaan 31.12.2014 mennessä.

Asemakaavatiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit ovat asuinpientalojen 
korttelialuetta (AP II). Tontin 34130/4 rakennusoikeus on 1 700 k-m² ja 
tontin 34117/3 rakennusoikeus on 2 100 k-m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa kutakin asuntoa kohti 
rakentaa enintään 7 m² asunnon ulkopuolista varastotilaa. 

Autopaikat sijoitetaan tontille.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden vahvistaminen on ajankohtaista, koska 
rakennustyöt ensimmäisellä tontilla on tarkoitus aloittaa kesällä 2013.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 (asia nro 21, 238 §) Maunulan 
omakotitalotonttien maanvuokrista. Päätöksen mukaan vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 
1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 33.

Pientalotonttien 34117/3 ja 34130/4 vuosivuokra voitaisiin tässä 
määritellä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 
1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa. 
Hintatasossa 2/2013 (ind. 1881) laskettu kerrosneliömetrihinta on 658 
euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta. 
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Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,63 
e/kk/m².

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 199

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 T4, Halkosuontie 16 / Palosuontie 1c, Halkosuontie 18 / Palosuontie 4c

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin 
nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja 
korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala
4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
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osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi
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§ 575
V Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, 
Pihlajistontie 1)

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin nro 38317 tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12135 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 kartta, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 selostus, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

3 Havainnekuva, 13.11.2012
4 Ilmakuva
5 Vuorovaikutusraportti 13.11.2012, täydennetty 11.4.2013 ja 

keskustelutilaisuuden 14.6.2012 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
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asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin nro 38317 tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12135 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten 
rakentamisen voimassa olevan asemakaavan mukaiselle yleisten 
rakennusten tontille 38317/3 sekä Pihlajamäentien varren hienon 
kallioalueen suojelemisen. Tontti muutetaan yleisten rakennusten 
korttelialueesta (Y) asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Kerrosala 
pienenee 4 000 k-m²:stä 3 500 k-m²:iin. Tontin itäreunan kallioalue 
muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL/s).

Esittelijä

Alue sijaitsee Pihlajamäessä Pihlajamäentien ja Pihlajistontien 
risteyksessä. Sitä rajaa pohjoisessa Meripihkanpuisto, idässä 
Pihlajamäentie, etelässä Pihlajistontie ja lännessä Pihlajiston ala-
asteen koulutontti 38317/2.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
asuminen/toimitila. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan 
mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11176, jossa tontti on yleisten 
rakennusten korttelialuetta (Y), jonka kerrosala on 4 000 k-m². Tontin 
rakennusala on rajattu siten, että Pihlajamäentien varren hieno 
kalliorinne säilyy. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/500 k-m².

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja on rakentamaton.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen 
Sähköverkko Oy:n, pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen, rakennusviraston, liikuntaviraston sekä 
kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston kanssa.

Rakennusviraston kannanotto kohdistui mm. lähivirkistysalueen 
merkintään sekä Pihlajamäentien tonttiliittymäjärjestelyihin, 
kulkuyhteyksien esteettömyyteen ja raittien jatkuvuuteen.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut kirjeitse 10 mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa. Lisäksi on esitetty suullisia mielipiteitä. 

Saadut mielipiteet kohdistuivat lähinnä tontin käyttötarkoitukseen ja 
luonnonympäristön säilyttämiseen. Tonttia on alun perin suunniteltu 
uimahallille, mutta sitä ei ole rakennettu. Pihlajamäen asukkaita 
palvelee liikuntaviraston mukaan Malmin uimahalli eikä Pihlajamäkeen 
ole suunnitteilla uimahallia. Tämän vuoksi tontin käyttäminen 
asuntorakentamiseen on perusteltua.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että tontin 
Pihlajamäentien puoleinen lähivirkistysalue on suojeltu asemakaavan 
muutosehdotuksessa merkinnällä: Asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä 
aluekokonaisuus (VL/s).

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
30.11.2012.–4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta ja pelastuslautakunta sekä Helsingin Energia-
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Helsingin Energialla (31.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä 
(28.1.2013), kiinteistövirastolla (29.1.2013), pelastuslautakunnalla 
(18.12.2012) ja HSY:llä (29.1.2013) ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristölautakunta (8.1.2013) toteaa, että kaava-alue sijaitsee 
Pihlajamäentien melualueella.  Asumisterveyden ja -viihtyisyyden 
turvaamiseksi määräyksiä tulisi vielä tarkentaa lisäämällä määräys 
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siitä, etteivät asunnon ikkunat saa suuntautua yksinomaan 
Pihlajamäentielle päin.

Asemakaavaan on lisätty ympäristölautakunnan esittämä määräys.

Yleisten töiden lautakunta (18.12.2012) kiinnittää huomiota mm. 
lähivirkistysalueeksi merkityn alueen käyttötarkoitukseen, tonttiliittymän 
järjestämiseen ja esteettömyyteen, kuten rakennusvirasto jo kaavan 
luonnosvaiheessa. Kaavaa ei kuitenkaan ole lausunnon perusteella 
muutettu. 

Lausunnot ja mielipiteet on tarkemmin selostettu ja niihin on annettu 
vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta lisätty 
seuraava määräys:

- asunnot eivät saa aueta pelkästään Pihlajamäentien puolelle.

Tehty muutokset ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 kartta, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12135 selostus, päivätty 
13.11.2012, muutettu 11.4.2013

3 Havainnekuva, 13.11.2012
4 Ilmakuva
5 Vuorovaikutusraportti 13.11.2012, täydennetty 11.4.2013 ja 

keskustelutilaisuuden 14.6.2012 muistio
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kiinteistövirasto
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.4.2013

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Ksv 0591_1

38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 13.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asuinrakennusten 
rakentamisen tontille 38317/3 sekä Pihlajamäentien varren hienon 
kallioalueen suojelemisen. Tontti muutetaan yleisten rakennusten 
korttelialueesta (Y) asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Kerrosala 
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pienenee 4 000 k-m²:stä 3 500 k-m²:iin. Tontin itäreunan kallioalue 
muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL/s).

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
30.11.2012.–4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta ja pelastuslautakunta sekä Helsingin Energia-
liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Helsingin Energialla (31.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä 
(28.1.2013), kiinteistövirastolla (29.1.2013), pelastuslautakunnalla 
(18.12.2012) ja HSY:llä (29.1.2013) ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristölautakunta (8.1.2013) toteaa, että kaava-alue sijaitsee 
Pihlajamäentien melualueella. Melumallinnuksen mukaan melutaso on 
ennustetilanteessa julkisivuilla enimmillään 67 dB eli huomattavan 
korkea. Kaavan mukainen asuinrakennusten sijoittelu suojaa hyvin 
piha-alueita ja kaavamääräyksellä on määrätty, etteivät asuntojen 
parvekkeet saa suuntautua Pihlajamäentielle päin. Etelään 
suuntautuvat parvekkeet korttelin sisäosissa on määrätty lasitettaviksi. 
Asumisterveyden ja -viihtyisyyden turvaamiseksi määräyksiä tulisi vielä 
tarkentaa lisäämällä määräys siitä, etteivät asunnon ikkunat saa 
suuntautua yksinomaan Pihlajamäentielle päin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavaan on lisätty 
ympäristölautakunnan esittämä määräys.

Yleisten töiden lautakunta (18.12.2012) toteaa, että asuinkorttelin ja 
Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja virkistykseen ajateltu 
lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja päästöjen 
vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV). Asemakaavan muutosehdotuksen esittämä 
tonttiliittymä sijoittuu Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle. 
Tonttiliittymän järjestäminen risteysalueelle saattaa aiheuttaa 
epäselvyyttä väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. Yleisten 
töiden lautakunta muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville ja 
ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. Tontin rajautuminen Meripihkapuiston puistokäytävään 
on tarkistettava, sillä käytävän tulee olla selkeästi irti tontin rajasta, jotta 
sen rakenteet mahtuvat viheralueelle ja ylläpito ja hulevesien 
ohjaaminen onnistuvat viheralueen puolella. Asemakaavan 
muutoksesta rakennusvirastolle aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset: 
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jatkossa ylläpitokustannuksia aiheutuu uuden lähivirkistysalueen 
luonnonhoidosta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lähivirkistysalue VL/s, joka 
sijaitsee Pihlajanmäetien ja asuinkorttelin välillä on 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä aluekokonaisuus. Alue on kalliota, jonka poimuissa kasvaa 
harvakseltaan mäntyjä. Pienehkö alue Pihlajiston ja Pihlajamäen 
risteyksessä poikkeaa maastoltaan karusta ja kallioisesta alueesta, 
joka mahdollistaisi alueen merkinnän suojaviheralueeksi (EV). 
Kaavamerkinnällä VL/s halutaan kuitenkin osoittaa koko alueen 
merkitys ja arvo, vaikkakin sen toteuttaminen suojaviheralueena 
pieneltä osalta olisi mahdollinen.

Asemakaavan muutosehdotuksessa esitetty tonttiliittymä on 
sijainniltaan soveltuvin mahdollinen ratkaisu. Risteysalueelle sijoittuva 
tonttiliittymä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä väistämissäännöissä eri 
tienkäyttäjien välillä, mutta on ratkaisuna varsin tavanomainen.

Meripihkapuistossa oleva Pihlajamäenpolku, joka on tärkeä yhdistävä 
puistokäytävä Pihlajamäentien ja Salpausseläntien välillä, säilyy 
nykyisellä paikallaan. Asemakaavaehdotuksen asuinrakennusten 
korttelialueelta on mahdollista toteuttaa esteetön kulku 
Pihlajamäenpolulle ja Pihlajistontielle.

Asuinrakennusten korttelialue rajautuu suoraan Pihlajamäenpolkuun 
noin 20 metrin matkalla, paikassa jossa maasto on tasaista 
korttelialueen ja raitin välillä. Hulevesien ohjaamisesta ei näin 
muodostune ongelmaa. Valaistun Pihlajamäenpolun yksi valaisin jää 
korttelialueen puolelle, joten sen siirtäminen tulee ajankohtaiseksi 
asemakaavamuutoksen toteutuessa.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta lisätty 
seuraava määräys:

- asunnot eivät saa aueta pelkästään Pihlajamäentien puolelle.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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Lisätiedot
Tuula Helasvuo, arkkitehti, puhelin: 310 37297

tuula.helasvuo(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 31.1.2013

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 29.1.2013

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen.

Pihlajamäentien varrella sijaitse Y-tontti on tarkoitus muuttaa 
asuinrakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Uusi tontti 
sijoitetaan niin, että sen ja Pihlajamäentien väliin jää lähivirkistysalue, 
joka suojaa uutta tonttia. Uuden tontin rakennusoikeus on 3 500 k-m².      

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12135.

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 8

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kaava-alue sijaitse Pihlajamäentien melualueella. Melumallinnuksen 
mukaan melutaso on ennustetilanteessa julkisivuilla enimmillään  67 
dB eli huomattavan korkea. Kaavan mukainen asuinrakennusten 
sijoittelu suojaa hyvin piha-alueita ja kaavamääräyksellä on määrätty, 
etteivät asuntojen parvekkeet saa suuntautua Pihlajamäentielle päin. 
Etelään suuntautuvat parvekkeet korttelin sisäosissa on määrätty 
lasitettaviksi.  Asumisterveyden ja -viihtyisyyden turvaamiseksi 
määräyksiä tulisi vielä tarkentaa lisäämällä määräys siitä, etteivät 
asunnon ikkunat saa suuntautua yksinomaan Pihlajamäentielle päin.
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Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.12.2012 § 579

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavanmuutosehdotus koskee 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3. 

Asemakaavan muutoksessa muutetaan rakentamaton yleisten 
rakennusten korttelialueeksi varattu tontti (Y) asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A) ja Pihlajamäentien varrella oleva kallio erotetaan 
tontista lähivirkistysalueeksi. Kallioalue suojellaan merkinnällä VL/s: 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä alue. 

Asuinkorttelin ja Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja 
virkistykseen ajateltu lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja 
päästöjen vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV).

Asemakaavan muutosehdotuksen esittämä tonttiliittymä sijoittuu 
Pihlajistontien ja Pihlajistonkujan risteysalueelle. Tonttiliittymän 
järjestäminen risteysalueelle saattaa aiheuttaa epäselvyyttä 
väistämissäännöissä eri tienkäyttäjien välillä. 

Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville 
ja ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. 

Tontin rajautuminen Meripihkapuiston puistokäytävään on tarkistettava, 
sillä käytävän tulee olla selkeästi irti tontin rajasta, jotta sen rakenteet 
mahtuvat viheralueelle ja ylläpito ja hulevesien ohjaaminen onnistuvat 
viheralueen puolella. 
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Asemakaavan muutoksesta rakennusvirastolle aiheutuvat 
kustannukset ovat vähäiset: jatkossa ylläpitokustannuksia aiheutuu 
uuden lähivirkistysalueen luonnonhoidosta. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12135 edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

18.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Lisätään päätösehdotuksen neljänneksi  kappaleeksi seuraava:

”Asuinkorttelin ja Pihlajistontien väliin jäävä kapea oleskeluun ja 
virkistykseen ajateltu lähipuisto (VL) on pääkadun liikennemelun ja 
päästöjen vaikutusalueella ja sopii sijaintinsa puolesta paremmin 
suojaviheralueeksi (EV).”

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.12.2012 § 160

HEL 2011-010608 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 
38.kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) korttelin 38317 tontin 3 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12135.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 390
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HEL 2011-010608 T 10 03 03

Ksv 0591_1, Pihlajistontie 1, karttaruutu J6/P1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 13.11.2012 päivätyn 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tontin 3 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12135 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä. 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli/Vartiainen

Käsittely

13.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Esittelijä jakoi päivitetyn alustavan meluselvityksen 
(Pihlajamäki 38317/3), joka korvaa asemakaavan muutosehdotuksen 
selostuksessa olleen alustavan meluselvityksen. 

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Taru Tyynilä, arkkitehti, puhelin: 310 37282

taru.tyynila(a)hel.fi
Tuula Helasvuo, arkkitehti, puhelin: 310 37297

tuula.helasvuo(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.6.2012
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HEL 2011-010608 T 10 03 03

Asemakaavanmuutosluonnos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin 38317 tonttia 3. 

Asemakaavan muutoksessa muutetaan rakentamaton yleisten 
rakennusten korttelialueeksi varattu tontti (Y) asuinrakennusten 
korttelialueeksi (A) ja Pihlajamäentien varrella oleva kallio erotetaan 
tontista lähivirkistysalueeksi. Kallioalue suojellaan merkinnällä VL/s: 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävä alue. 

Tonttiliittymän järjestäminen Pihlajistontieltä tontille on vaikeaa. 
Asemakaavan muutosluonnoksen esittämä ajoyhteys on merkitty 
Pihlajistontiellä bussipysäkin kohdalle. Ajoyhteys muuttaisi 
Pihlajistonkujan ja Pihajistontien risteyksen liikenteen nelisuuntaiseksi, 
jolloin myös liikenne lähellä Pihlajistontien ja Pihlajamäentien 
liikennevalo-ohjattua risteystä sekavoituisi. Rakennusvirasto katsoo, 
että ennen kuin asemakaavan muutosta on tarkoituksenmukaista viedä 
eteenpäin, on liikennesuunnittelussa löydettävä ratkaisu järjestää 
toimiva ja turvallinen ajoyhteys tontille huomioiden lähialueen muun 
liikenteen sujuvuus.

Rakennusvirasto muistuttaa, että kulkuyhteydet jalkakäytäville ja 
ulkoilureiteille sekä tontin sisällä tulee pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman esteettömiksi, vaikka alue on maastonmuodoiltaan 
haasteellinen. 

Jatkosuunnittelussa on tarkistettava myös tontin rajautuminen 
Meripihkapuiston puistokäytävään: käytävän tulee olla selkeästi irti 
tontin rajasta, jotta sen ylläpito ja hulevesien ohjaaminen onnistuvat 
viheralueen puolella. 

Rakennusvirasto toivoo, että tämän asemakaavamuutoksen 
yhteydessä ratkaistaisiin myös viereisellä, koulun tontilla oleva raittien 
epäjatkuvuus: Pihlajistontien ali on rakennettu alikulku, mutta raitti 
loppuu koulun tontille. Raitin jatkumisen varmistamiseksi sen tulisi olla 
selkeästi joko Pihlajistontien katualueella tai Pihlajalaakson 
puistoalueella.

Lisätiedot
Vertainen Virpi, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 576
Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 
2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Arviointikertomus 
2012:n kohdista 1.5–4.8.3 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden 
arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät 
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien 
korjaamiseksi suositusten mukaisesti. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokunnilta pyydetään selvitys siitä, 
mihin toimenpiteisiin hallintokunnat ovat ryhtyneet 
arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien ja suositusten johdosta. 
Selvitys toimitetaan kaupunginvaltuustolle.

2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee 
hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu.

- sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee kattaa kaupungin 
strategiaohjelman tavoitteet nykyistä laajemmin, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2010.

- hallintokuntien tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä 
hallintokuntarajat ylittäviä sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
valtuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee hyväksyttää 
valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu.

Kaupunginhallitus toteaa, että se on talousarvion valmistelua 
ohjaavissa kannanotoissaan korostanut, että hallintokuntien tulee 
varautua ottamaan huomioon uuden strategiaohjelman linjaukset 
talousarvioehdotuksen valmistelussa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
johdetaan kaupungin strategiaohjelmasta ja niiden määrittelyssä tulee 
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kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa 
strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden 
mukaan osan tavoitteista tulee ohjata toimintaa virastojen ja 
liikelaitosten toimialarajat ylittävien haasteiden ratkaisemiseen. 
Hallintokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää toimialarajat 
ylittävien prosessien kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet sekä 
ehdotukset hallintokuntien yhteisiksi sitoviksi ja muiksi toiminnallisiksi 
tavoitteiksi, jotka tulee käsitellä kaikissa käsiteltävään prosessiin 
osallistuvissa lautakunnissa. Usean hallintokunnan yhteisten sitovien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrän lisääminen 
talousarviossa on hyväksytty myös uuden strategiaohjelman 
tavoiteasetannassa. 

3. Kaupungin talouden arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee jatkaa tuottavuuden parantamista ja käynnistää 
palvelujen ja investointien uudelleenarviointi siten, että tulorahoitus 
riittää pitkällä tähtäimellä niiden rahoittamiseen. 

- palvelujen uudelleenarviointi on tehtävä poliittisella tasolla arvioimalla 
palvelutuotannon volyymia, sisältöä, rakennetta ja tuottamistapoja 
uudelleen, kuten tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2011.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän strategiaohjelman 
mukaan kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille 2013–2016 kaupungin 
kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman, joka tulee esitellä 
kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä. Ohjelmassa osoitetaan 
konkreettiset ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi 
parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Talousarvion 
laatimisohjeiden mukaisesti viraston esittävät toimenpiteet talousarvio- 
ja taloussuunnitelmaehdotuksissaan. Strategiaohjelmaan sisältyviä 
talouden tasapainottumista ja tuottavuuden parantamista koskevia 
toimenpiteitä ovat mm. talousarvioraamin reaalikasvun sisältämä 1 % 
vuosittainen tuottavuustavoite ja vuotuisten investointien rajaaminen 
435 miljoonan euron tasolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman tuottavuustavoitteiden 
saavuttaminen ei ole mahdollista ilman palvelujen volyymin, sisällön, 
rakenteen ja tuottamistapojen uudelleenarviointia, joka lautakuntien 
tulee tehdä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksien 
hyväksymisen yhteydessä.

4.1.1 Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin siten, 
että ne osoittavat tarvittavat menosäästöt raamin sisältä, mikäli 
päättävät menojen lisäyksistä.

- tuottavuustavoitteet tulee asettaa usealle vuodelle siten, että 
hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa ne ja niiden 
toteuttaminen on riittävän haasteellista.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden strategiaohjelman 
tuottavuustavoite on jaettu tasaisesti koko valtuustokaudelle 
vuosittaisiksi tuottavuustavoitteiksi. Tuottavuuden parantaminen 1 % 
vuosittain on haasteellista, mutta realistisesti mahdollista.

4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.

- järjestelmän konsolidointimoduulin avulla tulee voida tuottaa 
kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

- Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 
raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.

Kaupunginhallitus toteaa Laske-järjestelmän saattamisesta 
asianmukaiseen kuntoon, että kaupungin ja järjestelmätoimittajan 
välinen käyttöönottohanke päätettiin joulukuussa 2012 hankkeen 
johtoryhmän päätöksellä. Tuossa päätöksessä luetteloitiin hankkeen 
osalta avoimena olevat asiat, joista keskeneräiset toiminnallisuudet 
liittyivät pääasiassa perinnän tai konsolidoinnin kokonaisuuksiin. 
Perinnän osalta maksumuistutusten lähettäminen asiakkaille vuoden 
2012 laskujen osalta on aloitettu tammikuussa 2013. Johtuen 
laskutuksessa olleista haasteista vuoden 2012 aikana on 
kaupunginjohtaja päättänyt, että vuoden 2012 maksamattomien 
laskujen maksumuistutukset lähetetään ilman viivästyskorkoa ja 
muistutusmaksua. Tämän toteuttaminen vaatii muutoksia näille 
avoimille erille, josta syystä muistutusten lähettäminen on 
normaalitilannetta hitaampaa. Lisäksi muistutettavat erät halutaan 
tässä yhteydessä käydä normaalitilannetta tarkemmin läpi, jottei 
asiakkaille lähetetä virheellisiä maksumuistutuksia. Tämän hetken 
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arvion mukaan vuoden 2012 maksumuistutukset on toimitettu 
asiakkaille toukokuun 2013 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus toteaa konsolidointimoduulin hyödyntämisestä, että 
Laske-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä päätettiin tehtävän 
konsolidointi eli sisäisten erien eliminointi kahdesti vuodessa. Vuoden 
2012 osalta kesäkuun lopun konsolidointi on tehty tavoitteen 
mukaisesti, mutta vuoden lopun konsolidointia ei ole saatu tehtyä 
johtuen järjestelmässä esiintyneestä teknisestä virheestä. Tästä 
johtuen ei vuoden 2012 tilinpäätöksen osalta voitu hyödyntää 
järjestelmään muodostettuja raportteja, vaan tietoja jouduttiin 
yhdistelemään manuaalisesti ja raportoimaan useiden eri raporttien 
tietoja yhdistelemällä. Järjestelmätoimittaja jatkaa edelleen 
konsolidoinnin työstämistä ja tavoitteena on sen saattaminen kuntoon 
siten, että kesäkuun lopun 2013 konsolidointi ja sen raportointi voidaan 
tehdä alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Kaupunginhallitus toteaa Laske-järjestelmän kehittämisestä 
kustannustehokkaammaksi ja paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, 
että Laske-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ei ollut eri syistä 
johtuen mahdollista ulottaa järjestelmää käyttöön kaikki virastoihin ja 
liikelaitoksiin. Tällä hetkellä käydään Helsingin Sataman kanssa 
neuvotteluja siirtymisestä Laske-järjestelmän piiriin ja todennäköisesti 
käyttö alkaa vuoden 2014 alusta. Tämän lisäksi rakennusviraston ja 
Staran osalta selvitetään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja osana 
keväällä 2013 käynnistettyä Hankinnasta maksuun -hanketta.

4.1.3 Palvelutyytyväisyyden kehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- virastojen ja laitosten tulee keskittyä keskeisimpien palvelujensa 
asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen tulee perustaa Helmi-intranetiin sähköinen 
asiakastyytyväisyyden seurantapohja, johon virastot ja laitokset ovat 
velvoitettuja päivittämään keskeisimpien 
asiakastyytyväisyysmittareidensa arvot säännöllisesti.

- palvelukohtaisia asiakastyytyväisyystietoja tulee hyödyntää 
kaupunkitason strategian seurannassa ja johtamisessa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
virastojen ja laitosten tulee keskittyä keskeisimpien palvelujensa 
asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Helmi-intranetiin 
laaditaan sähköinen asiakastyytyväisyyden seurantapohja, johon 
virastot ja laitokset päivittävät keskeisimpien 
asiakastyytyväisyysmittareidensa arvot.
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Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen ja laitosten tuottamat 
palvelukohtaiset asiakastyytyväisyystiedot aletaan raportoida 
kaupunginvaltuustolle kaupunkitason strategian seurannan yhteydessä.

4.2.1 Tytäryhteisöjen johdon palkitsemisjärjestelmät

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- tytäryhteisöjen johdon palkitsemista tulee kehittää siten, että sillä on 
käytännössä tulosta ohjaavaa vaikutusta.

- palkitsemiseen liittyvän ohjeistuksen noudattamista tulee valvoa 
tehokkaammin.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 kaupungin virasto- ja 
osastopäälliköiden palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmästä. Se on tullut 
voimaan1.1.2013 lukien. Kaupunginhallitus toteaa, että tarkoitus on, 
että vastaavanlainen palkitsemisjärjestelmä otettaisiin käyttöön myös 
tytäryhteisöjen toimitusjohtajille. Tätä koskeva valmistelu on edennyt 
siten, että päätös asiasta on tehtävissä vielä kevään aikana tai 
viimeistään alkusyksystä. Palkitsemisjärjestelmän avulla on mahdollista 
nykyistä paremmin vaikuttaa tytäryhteisöjen tuloksellisuuteen. 
Valmisteilla oleva palkitsemisjärjestelmä sisältää kaikki keskeiset 
palkitsemiseen liittyvät elementit, kuten tehtävien vaativuuteen 
perustuvan kokonaispalkan, työsuoritukseen perustuvan osion, 
kertapalkkiomahdollisuuden sekä tulospalkkiomahdollisuuden. 

Kaupunginhallitus toteaa, että palkitsemiseen liittyvän ohjeistuksen 
noudattamisen valvontatavat valmistellaan rinnan 
palkitsemisjärjestelmää koskevan ohjeistuksen kanssa. Tässä 
suhteessa on olennaista, että palkitsemisjärjestelmän käyttöä koskeva 
valmistelu tapahtuu kaupunkikonsernissa keskitetysti. 

4.2.2 Tytäryhtiöihin liittyvien investointitavoitteiden toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tytäryhteisöjä perustettaessa tulee laatia realistinen 
suunnitelma hankkeen toteuttamisesta.

- investoinneille tulee määritellä selkeät toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista.

Kaupunginhallitus toteaa, että yhteisöä perustettaessa arvioidaan 
liiketoiminnan laajuus, investointitarve, kannattavuus ja rahoitus sekä 
muiden mahdollisten osakkaiden osuus. Lisäksi laaditaan 
yhteisömuodosta riippuen seuraavat asiakirjat: 
perustamissopimus/säädekirja, yhtiöjärjestys/säännöt ja 
osakassopimus, jos osakeyhtiössä tulee olemaan kaupungin lisäksi 
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muita osakkaita. Perustamissuunnitelman laajuuteen vaikuttaa se, 
tuleeko perustettava yhteisö toimimaan kilpailuilla markkinoilla vai 
tukeeko yhteisön toiminta kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Kaupunginhallitus hyväksyy konserniyhteisökohtaiset omistuspohjaa, 
kehittämisvisiota sekä keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
koskevat omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituskausittain. 
Linjaukset on vahvistettu kaupunginhallituksessa viimeksi 26.4.2011 
(431 §). Kaupunginhallitus toteaa, että linjaukset on tarkoitus tarkistaa 
kevään - alkusyksyn 2013 aikana kaupunginvaltuuston 24.4.2013 
hyväksymään strategiaohjelmaan 2013 – 2016 perustuen ja 
vastaamaan tytäryhteisöjen toimintaympäristössä tapahtuneita ja 
ennakoitavissa olevia muutoksia. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tytäryhteisöraportointi konsernijaostolle 
on keskeinen osa konserniohjausta, jota kehitetään jatkuvasti 
vuorovaikutuksessa konsernijohdon ja tytäryhteisöjen kanssa. 

4.3.1 Vanhempien tukeminen lasten ja nuorten hyvinvoinnissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- opetusviraston tulee jatkaa Kvartti-valmennusmallin soveltamista 
kaupungin kouluissa ja arvioida sen vaikuttavuutta lasten ja heidän 
vanhempiensa hyvinvointiin.

- sosiaali- ja terveysviraston tulee lisätä läheisneuvonpitoa 
lastensuojelussa, koska sen avulla on onnistuttu välttämään kalliita 
huostaanottoja ja sitä kautta saamaan kustannussäästöjä.

- sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston tulee selvittää 
mahdollisuuksia laajentaa läheisneuvonpitoa muihinkin palveluihin, 
esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä opetustoimeen.

- sosiaali- ja terveysviraston tulee päivittää lastensuojelun asiakkuuksia 
koskevia pysyväisohjeita siten, että sosiaalityöntekijällä on velvoite 
selvittää mahdollisuus läheisneuvonpidon käyttöön kaikissa 
lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kvartti-valmennusmallin soveltamisen 
jatkaminen on perusteltua moniammatillisen vanhemmuuden tuen ja 
vertaistuen näkökulmasta katsottuna perus- ja erityispalveluissa 
perheiden, lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehitysympäristön eri 
vaiheissa annetun taloudellisen raamin puitteissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että sekä inhimillisestä että taloudellisesta 
näkökulmasta huostaanottojen ehkäisy on perusteltua. 
Arviointikertomuksessa todetaan, että läheisneuvonpidolla on 
onnistuttu välttämään kalliita huostaanottoja ja sitä kautta saamaan 
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kustannussäästöjä. Tälle toteamukselle ei kuitenkaan esitetä mitään 
perusteluja tai tilastotietoja. Arviointikertomuksessa esitetään 
läheisneuvonpidon vuosittainen määrä ja hinta, mutta ei mitään 
vaikuttavuustietoa tai mistä on peräisin tieto huostaanottojen 
välttämisestä juuri tämän toimenpiteen avulla. Läheisneuvonpito on 
yksi menetelmä muiden avohuollon toimenpiteiden lisäksi perheiden, 
lasten ja nuorten tukemiseksi, mutta sen vaikuttavuuden osoittaminen 
edellyttää tarkempia perusteluja.

Kaupunginhallitus toteaa, että läheisneuvonpitoa voidaan hyödyntää 
monilla sosiaali- ja kasvatustyön osa-alueilla, vaikka se on syntynyt 
lastensuojelun tarpeisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että läheisneuvonpidon järjestämistä voi 
harkita missä tahansa asiakasprosessin vaiheessa, mutta erityisesti 
selkeissä murrosvaiheissa, joissa lähiyhteisön tuki on suunnitelmien 
laatimisessa ja toteuttamisessa erityisesti tarpeen.

4.3.2 Maahanmuuttajien työllistymistä edistävät toimenpiteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- henkilöstökeskuksen tulee selvittää, voidaanko muunkielisten 
oppisopimuskoulutusta ja rekrytointikoulutusta markkinoida laajemmin 
työnantajille ja maahanmuuttajille. Erityisesti tulee ottaa huomioon 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet.

- henkilöstökeskuksen, opetusviraston ja työväenopistojen tulee 
varmistaa maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen riittävyys sekä 
kaupungin oman järjestämisvastuun osalta että vaikuttaa jatkossakin 
valtion järjestämän työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen 
riittävyyteen.

- henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston tulee terävöittää 
maahanmuuttajaväestön työllisyystilanteeseen ja toimeentuloon 
kohdistuvaa seurantaa siten, että määritellään vuosittain seurattavat 
mittarit.

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskuksen tavoitteena on 
monipuolistaa sekä oppisopimus- että rekrytointikoulutuksen 
paikkatarjontaa uusien yritysyhteistyökumppaneiden avulla. Kaupungin 
miesvaltaisten alojen oppisopimus- ja rekrytointikoulutustarjontaa 
pyritään lisäämään.

Kaupunginhallitus toteaa, että maahanmuuttajien työllistymistä 
edistäviä palvelupolkuja ja kielikoulutusta tullaan kehittämään uuden 
strategiaohjelman mukaisesti. Henkilöstökeskus, yhdessä 
opetusviraston ja työväenopistojen kanssa, tulee varmistamaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 50 (158)
Kaupunginhallitus

Kj/3
13.05.2013

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

maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen riittävyyden kaupungin 
oman järjestämisvastuun osalta ja pyrkii vaikuttamaan valtion 
järjestämän työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen riittävyyteen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskuksen maahanmuutto-
osasto tulee tehostamaan maahanmuuttajaväestön 
työllisyystilanteeseen ja toimeentuloon kohdistuvaa vuosittaista 
seurantaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston sekä tietokeskuksen 
kanssa.

4.3.3 Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö opetus-, sosiaali- ja 
terveystoimessa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston tulee ottaa huomioon, että työn 
projektiluontoisuus ei ole määräaikaisuuden laillinen peruste 
lainsäädännön edellyttämissä tavanomaisissa tehtävissä.

- opetusviraston tulee varmistaa määräaikaisten virkojen perusteiden 
lainmukaisuus uusimman oikeuskäytännön perusteella. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee sisällyttää 
palvelussuhdeohjeeseensa kohta siitä, että arvioitaessa sijaisuutta 
määräaikaisuuden laillisena perusteena on otettava huomioon 
yksittäisen sijaisuuden lisäksi kokonaistilanne eli se, onko työvoiman 
tarve pysyvä.

- henkilöstökeskuksen tulee tarkentaa kaupunkitason ohjeen kohtaa 
toimintojen vakiintumattomuus sekä täsmentää ohjetta siltä osin kuin 
kyseessä on käytettävissä olevan rahoituksen epävarmuus 
määräaikaisuuden perusteena.

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus tarkentaa ohjettaan 
määräaikaisen palvelussuhteen käytön mahdollisuuksista toimintojen 
vakiintumattomuus -perusteen osalta. Vakiintumattomuuden käsitettä ei 
voi avata tyhjentävästi, vaan vakiintumattomuuden käsite arvioidaan 
aina tapauskohtaisesti. Jos toiminta ei ole ehtinyt vakiintua 
määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikana, sopimusta voidaan 
jatkaa, mutta tällöin kuitenkin edellytetään perusteita sille, että toiminta 
on edelleen vakiintumatonta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus täsmentää ohjettaan 
määräaikaisen palvelussuhteen käytön mahdollisuuksista yhteistyössä 
talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa siten, että sinne lisätään kohta 
ulkopuolisen rahoituksen epävarmuuden ja toimeksiantosopimusten 
käyttämisestä määräaikaisuuden perusteena. Tällöin projektiluonteisen 
työn, joka on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta tai solmitusta 
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toimeksiantosopimuksesta, tiedetään valmistuvan kohtuullisen lyhyen, 
arvioitavissa olevan ajan kuluessa.

4.4.1 Tietojärjestelmien yhteentoimivuus pääkaupunkiseudulla

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tietohallintoon liittyvää ohjausta tehdään tällä hetkellä 
kolmessa eri työryhmässä. Tämän ohjausmallin toimivuus tulee 
selvittää. 

- tietohallinnon ohjausryhmistä yhden tulee ottaa vastuu 
tietojärjestelmiin liittyvästä seututason strategisesta yhteistyöstä, jotta 
yhteistyön puute ei johda tarpeettomiin päällekkäisiin kustannuksiin.

- kaupungin tulee linjata, minkälaista pääkaupunkiseututasoista ja 
seudullista yhteistyötä tarvitaan kokonaisarkkitehtuuriin ja 
tietojärjestelmäinvestointeihin liittyvissä asioissa sekä käynnistää tämä 
yhteistyö.

Kaupunginhallitus toteaa, että tietohallinnon ohjausmallin toimivuus 
selvitetään mallista saatujen kokemusten perusteella viimeistään 
vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että 
kaupungin omien työryhmien yhteistyön tulee olla riittävää, jotta 
tarpeettomilta päällekkäisiltä kustannuksilta vältytään. Kaupungin 
sisällä vastuujakoa tulee tarvittaessa selkiyttää. 
Tietotekniikkaohjelmassa asetettujen työryhmien osalta vastuun 
ottaminen seututason strategisesta yhteistyöstä on lähinnä 
tietotekniikkaohjelman koordinointiryhmän tehtävä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että 
kaupungin tulee linjata minkälaista pääkaupunkiseututasoista ja 
seudullista yhteistyötä tarvitaan. Linjausten mukaiset päätökset täytyy 
synnyttää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotta 
kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmäinvestoinnit voidaan toteuttaa 
tukemaan näitä linjauksia.

4.4.2 Uudet asuinalueet ja investointien suunnittelu keskipitkällä 
ajanjaksolla

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kiinteän omaisuuden myyntitavoitteet on asetettava talousarviossa 
sellaisiksi, että ne voidaan saavuttaa. 

- kaupunkisuunnitteluviraston tulee edelleen kehittää ja parantaa 
kaavataloudellisia laskelmia kaupungin kiristyvässä taloustilanteessa. 
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- suhdanneriskin vuoksi tulee huolehtia siitä, että alueiden 
rakentamiskustannukset saadaan ensisijaisesti katettua jo 
maanmyyntituloilla. 

- maanmyynnin ja -vuokraamisen tasapaino tulee harkita uudelleen 
etenkin sellaisilla uusilla alueilla, jotka hankitaan ostamalla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin uuden strategiaohjelman 
yhtenä keskeisenä tavoitteena on talouden tasapainottuminen. 
Velkaantumiskehitystä hidastetaan mm. rahoittamalla nykyistä 
merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja 
kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Kaupunginhallitus toteaa kaavatalouden laskelmiin liittyen, että 
kaavavaiheen ratkaisuilla on suuri vaikutus alueen ja rakennuksien 
lopullisiin investointi- ja käyttökustannuksiin. Kaupunginhallitus yhtyy 
tarkastusviraston toteamukseen, että kaupunkisuunnitteluviraston tulee 
kehittää ja parantaa kaavataloudellisia laskelmia, laskelmien 
kattavuutta sekä niiden paikkansapitävyyttä. Kaupunginhallituksen 
mielestä on tärkeää, että kaavatalous kuuluu olennaisesti 
kaavoitusprosessin kaikkiin vaiheisiin. Kaupunginhallitus kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa huolehtimaan, ettei kaavoista tule liian 
kalliita toteuttaa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että 
maanmyynnin- ja vuokraamisen tasapainoa voidaan harkita uudelleen. 
Tasapainoisen talouden kannalta on tärkeää suunnitella kaikkien 
alueiden rakentamista AM-ohjelman tavoitteiden mukaan niin, että 
kaupungin investointeihin, kuten infrarakentamiseen ja 
maanhankintaan (palvelutuotannon rakennuksiin) voitaisiin käyttää 
alueen maanmyyntituloja jo varhaisessa vaiheessa. Myös talousarvion 
myyntitavoitteet voidaan saavuttaa paremmin em. tontinluovutusten 
suunnittelulla.

4.5.1 Metron automaattiohjausjärjestelmän hankinta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee puuttua jo aikaisessa vaiheessa suurten 
investointihankkeiden viivästymisiin.

- liikennelaitoksen tulee parantaa pitkäaikaisten investointiensa 
suunnittelu- ja toteutusprosesseja sekä ennen kaikkea 
hankintaosaamisensa sisältöä kuten hankkeiden kustannusarvioiden 
laskentaa.
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- liikennelaitoksen johtokunnan sekä kaupunginhallituksen on 
seurattava jatkossa tiiviisti metron automatisointihankkeen 
toteuttamista, kuten jo tehdyt päätökset edellyttävät.

- automaattimetroliikenteen aloittamisen jälkeen liikennelaitoksen ja 
kaupunginhallituksen tulee seurata, toteutuuko automatisoinnista 
kaupunginvaltuustolle vuonna 2008 esitetty investoinnin 
kannattavuuslaskelma.

Kuten tarkastuslautakuntakin toteaa, metron automatisoinnissa on kyse 
maailman mitassakin ainutlaatuisesta hankkeesta, jonka 
kilpailuttaminen on ollut erityisen haastavaa. Se ei kuitenkaan poissulje 
HKL-liikelaitoksen investointien suunnittelu- ja toteutusprosesseissa 
olevia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa kiinnittäneensä huomiota 
erityisesti kustannusarvioiden pitämättömyyteen useiden 
hankesuunnitelmien yhteydessä ja kehottaneensa HKL-liikelaitosta 
tehostamaan suunnitteluprosessejaan kustannusarvioiden pitämiseksi 
prosessin eri vaiheissa.  

Metron automatisointihankkeen kannattavuus on selvitettävissä vasta 
lopullisten investointikustannusten selvittyä ja käyttöönoton jälkeen. 
Kaupunginhallitus tulee edellyttämään selvityksen HKL-liikelaitokselta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan vaatimukseen, että HKL-
liikelaitoksen johtokunnan ja HKL-liikelaitoksen tulee parantaa 
investointien suunnittelu- ja toteutusprosessejaan.

4.5.2 Asuntotuotantotoimiston toteuttamat asuinkiinteistöyhtiöiden 
peruskorjausurakat

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tulee yhteistyössä 
asuntotuotantotoimiston tai muun rakennuttajakonsultin kanssa 
kehittää ja parantaa peruskorjauskohteiden lähtötietojen oikeellisuutta, 
jotta vältetään suuret ja ennakoimattomat lisä- ja 
muutostyökustannukset kaupungin asuinkiinteistöjen 
peruskorjaushankkeissa.

Kaupunginhallitus toteaa peruskorjauskohteissa lähtötietojen 
oikeellisuuden ja urakka-asiakirjojen paikkansapitävyyden olevan 
oleellisia, jotta urakat pysyvät kustannusarvionsa sisällä, eikä 
ennakoimattomia lisä- ja muutostöitä ilmaannu kohtuuttomasti. 
Ennakoimattomia lisä- ja muutostöitä ei toki voida täysin välttää 
korjausrakentamisessa, mutta hankkeiden tulisi pääsääntöisesti pysyä 
hyväksytyssä kustannusarviossa. Kaupunginhallitus yhtyy 
tarkastuslautakunnan toteamuksiin ja kehottaa asuntotuotantoimistoa 
panostamaan lähtötietojen oikeellisuuteen ja rakennuttamisen 
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johtamiseen niin, että hankkeet pysyisivät päätettyjen kustannusten 
rajoissa.   

4.5.3 Helsingin ulkomainossopimus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- rakennusviraston tulee välittömästi arvioida uudelleen 
ulkomainoslaitepaikkojen vuokrauksesta tehdyn sovintosopimuksen 
sisältöä kaupungin edun kannalta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
koska sopimuksesta todennäköisesti aiheutuu kaupungille merkittäviä 
taloudellisia menetyksiä.

- kaupungin hallintokuntien tulee tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä 
tulevissa ulkomainoslaitepaikkojen kilpailutuksissa, jotta 
päätöksentekijällä on käytettävissä kaikki sopimuskumppanin valintaan 
vaikuttava tieto.

Kaupunginhallitus toteaa kaupungin ja Clear Channelin kanssa 
tehdyssä sopimuksessa ja sen noudattamisessa olevan puutteita ja, 
että kaupungilta jää saamatta ulkomainoslaitepaikkojen tuottamaa 
tuloa, joka kaikkien paikkojen toteutuessa olisi mahdollista saada. 
Kaupunginhallitus edellyttää, että rakennusvirasto arvioi uudelleen 
ulkomainoslaitepaikoista tehdyn sovintosopimuksen sisällön kaupungin 
edun kannalta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus 
kehottaa myös rakennusvirastoa ja tarvittavia hallintokuntia tekemään 
nykyistä tiiviinpää yhteistyötä kaupungin tulevissa ulkomainospaikkojen 
kilpailutuksissa. 

4.6.1 HUS:n ja Helsingin hoito- ja palveluketjuyhteistyö

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -viraston tulee yhdessä HUS:n 
kanssa

- etsiä keinot hoitoketjun keskeisten ongelmakohtien ratkaisemiseksi 
sekä vahvistaa hoitoketjuohjeistuksen täytäntöönpanoa ja koulutusta. 

- syventää kuntoutukseen liittyvää yhteistyötä, jossa kaupungin 
osapuolena on uusi kuntoutuksen osaamisyksikkö.

sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -viraston tulee omassa 
toiminnassaan

- selvittää, miten sosiaalihuoltolain mukaista iäkkään palvelutarpeen 
arviointia voitaisiin toteuttaa nykyistä perusteellisempana ja 
moniammatillisena siten, että sillä voidaan ennakoida ja ehkäistä 
tulevia, mahdollisesti kalliitakin palvelutarpeita. 
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- taata, että ympärivuorokautista neurologisten asiakkaiden jatkohoitoa 
on saatavilla tarvetta vastaavasti.

Kaupunginhallitus toteaa, että organisaatiomuutoksessa sosiaali- ja 
terveystoimen organisaatioiden yhdistymisen ja 
varhaiskasvatusviraston perustamisen yhtenä kantavana ajatuksena on 
hoito- ja palveluketjujen sujuvuuden parantaminen, ja tulevaisuuden 
haasteisiin vastaaman pystyvä organisaatio. Edelleen 
kaupunginhallitus toteaa, että laki iäkkään henkilön sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saannin turvaamisesta muuttanee käytäntöjä mm. 
palvelutarpeen arvioinnin suhteen. Laki asettaa kunnalle 
hoitotakuutyyppisiä ja palvelujen saantiin määräajassa liittyviä 
velvoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rakenteita säätelevä laki, 
joka osaltaan vaikuttaa iäkkäiden henkilöiden palveluihin.

4.6.2 Terveyskeskuksen yksityisiltä ostamien asiakaspalvelujen laadun 
valvonta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- terveyspalvelujen hankinnoissa tulee määritellä nykyistä 
yksityiskohtaisemmin ne tahot, jotka vastaavat sopimuksen 
toteutumisesta, tuottajien valvonnasta ja palvelun laadun valvonnasta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen ja omalta 
osaltaan toteaa, että tuottajien ja palvelun laadun sekä sopimuksen 
toteutumisen valvonta on määritettävä ja vastuutettava selkeästi. 
Seurantajärjestelmissä on huomioitava palvelujen luonteen erilaisuus ja 
määritettävä sen perusteella tarkoituksenmukaisin vastuutaho. 

4.6.3 Sosiaaliasiamiehen työtilanne ja resurssit

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- asiakkaista tulee tehdä tiivis, jatkuvasti päivittyvä kuhunkin 
asiakassuhteeseen liittyvä tilannekuvaus, joka on kaikkien asiakasta tai 
hänen perhettään koskevia samaan ongelmakokonaisuuteen liittyviä 
päätöksiä tekevien viranomaisten käytettävissä. Tietojen vaihtoa 
viraston sisällä on lisättävä siltä osin, kun salassapitomääräykset eivät 
sitä estä.

- toimeentulotukiprosessia tulee parantaa siten, että asiakkaiden 
tilanteesta laaditaan aluksi kokonaiskartoitus ja että tilannetta voidaan 
tarvittaessa selvittää aiempien tietojen pohjalta, jotta yhteydenotot 
sosiaaliasiamieheen vähenevät.

- perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston lastensuojelun asiakkaat 
(vanhemmat) tulee ottaa prosessiin mukaan toiminnan vaikuttavuuden 
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parantamiseksi alusta alkaen siten, että he ymmärtävät toiminnan 
sisällön. Keinona voisi olla esimerkiksi läheisneuvonpito. 

- organisaatiomuutoksen jälkeisen siirtymävaiheen ajaksi 
sosiaaliasiamiestoimintaan tulee ohjata lisäresursseja vähintäänkin 
tilapäisesti muusta sosiaali- ja terveystoimesta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan huomioon siltä osin, että 
tietojen vaihtoa viraston sisällä tulee edistää silloin, kun 
salassapitomääräykset eivät sitä estä ja se on tarkoituksenmukaista 
hyvän asiakaspalvelun näkökulmasta.

4.7.1 Oppisopimuskoulutuksen käyttö ja tehostamismahdollisuudet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee tarjota oppisopimuskoulutusta nuorille 15–17-
vuotiaille kaupungin omissa työpaikoissa.

- sivistys- ja henkilöstötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan 
tulee linjata yhteistyössä henkilöstökeskuksen, 
nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston ja oppisopimustoimiston 
kanssa keinot edistää oppisopimuksen käyttöä nuorten väylänä 
työelämään perusopetuksen jälkeen.

- tuetun oppisopimuksen mallin jatkuvuus tulee turvata ulkopuolisen 
hankerahoituksen ohella tarvittaessa kaupungin omalla rahoituksella.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman mukaisesti 
tavoitteena on lisätä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisen 
ammatillisen koulutuksen tarjontaa suunnittelukaudella järjestämisluvan 
ja määrärahojen puitteissa määrällisesti riittävän, ammattitaitoisen 
työvoiman tarjonnan turvaamiseksi alueen elinkeinoelämän ja julkisen 
palvelutuotannon tarpeisiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että oppisopimuksen käyttöä edistetään 
monin keinoin. Ammatillista koulutusta toteutetaan entistä enemmän 
joustavammin työnantajien kanssa sekä räätälöidään yksilöllisiä 
opintopolkuja ja vaihtoehtoisia väyliä työelämään siirtymisen 
nopeuttamiseksi. Koulutuksen voi suorittaa joustavasti oppilaitoksessa, 
oppisopimuksella, näyttötutkintona, työpajassa ja näitä joustavasti 
yhdistäen. Opetuksessa painotetaan työssäoppimisen, 
ammattiosaamisen näyttöjen ja opiskelija-arvioinnin kehittämistä ja 
tähdätään koulutuksen kiinnittymiseen, keskeyttämisen vähentämiseen 
ja urasuunnitelmien selkeyttämiseen.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä painotetaan yrittäjille, 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja kaupungin hallintokunnille tarjottavia 
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palveluja soveltuvin osin yhteistyössä kaupungin omien ammatillisten 
oppilaitosten kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että tuetun oppisopimuksen mallin 
jatkuvuuden turvaaminen annetun taloudellisen raamin puitteissa on 
perusteltua koulutuksellisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorien 
kustannustehokkaan tukemisen näkökulmasta katsottuna.

4.7.2 Koululaisten iltapäivätoiminta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee jatkossakin pyrkiä järjestämään 
iltapäivätoimintapaikkoja tarpeen mukaan sekä toteuttaa sähköinen 
hakumenettely.

- iltapäivätoiminnalle tulee suunnitella asianmukaiset toimitilat siten, 
että lapsilla on mahdollisuus myös rauhoittumiseen ja lepoon. 

- vanhempien ja lasten mielipiteitä tulee selvittää ja ottaa ne huomioon 
lasten iltapäivätoimintaa suunniteltaessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetustoimen vuoden 2012 
talousarviokäsittelyssä lisättiin 1,0 milj. euron lisämääräraha 
perusopetuslain mukaiseen avustettavaan iltapäivätoimintaan, mikä 
turvaa palvelun laadullisen ja määrällisen riittävyyden vuonna 2013.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen 
siirtymisestä sähköiseen ilmoittautumiseen tehostaen itse 
hakuprosessia ja tuoden samalla joustavuutta annetun taloudellisen 
raamin puitteissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että opetus- ja kulttuuriministeriön 
yhteistyöryhmä on valmistellut perusopetuksen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan laatukortit, jotka ohjaavat ja 
takaavat toiminnan järjestämisessä huomioitavia laadullisia tekijöitä niin 
kunta- kuin toimijatasolla. Keskeisenä toimintaa ohjaavana tekijänä 
nähdään tarkoituksenmukaisten ja riittävien tilojen osittaminen 
toimintaan.

4.7.3 Kaupungin strategiaohjelman 2009–2012 toteuttaminen 
työväenopistoissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston tulee selvittää 
yhteistoiminnasta saatavat synergiaedut tilojen, kurssien ja koko 
toiminnan yhdistämisen osalta.
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Kaupunginhallitus toteaa, että suomenkielisen työväenopiston uusi 
organisaatiomalli otetaan käyttöön 1.5.2013 tavoitteena selkeyttää 
työväenopiston perustoiminnan tavoitteiden asettamista ja niihin 
pääsemistä johtamisen ja toiminnan järjestämisen kautta. Lisäksi uusi 
organisaatio mahdollistaa nykyistä paremmin opiston ydin- ja 
tukiprosessien sekä henkilöstön osaamisen järjestelmällisen 
kehittämisen.

Kaupunginhallitus toteaa, että on perusteltua jatkaa toimintaa vasta 
käynnistyvällä organisaatiolla. Myöskään strategiaohjelmaan 
2013–2016 ei sisälly työväenopistojen organisaatioiden uudistamiseen 
liittyvää toimenpidettä.

4.7.4 Työterveyspalvelujen toimivuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee varmistaa, että hallintokunnat yhteistyössä 
työterveyskeskuksen kanssa ryhtyvät toimenpiteisiin, joilla kaupungin 
työntekijöiden sairauspoissaolojen määrää saadaan entisestään 
vähennettyä.

- työterveyskeskuksen tulee alentaa työterveyshuollon kustannuksia 
painottamalla aiempaa enemmän ennalta ehkäisevää 
työterveyshuoltoa.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelmaan 2013-2016 sisältyy, 
että toteutetaan työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishanke, jossa 
kehitetään konkreettisia toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja 
sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kaupunginhallitus seuraa 
työhyvinvoinnin sairauspoissaolojen kehittymistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla on vuosien ajan 
systemaattisesti kehitetty hyviä toimintatapoja työhyvinvoinnin 
johtamiseen. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on kääntynyt 
vuodesta 2010 lähtien laskuun ja ne ovat vähentyneet edelleen vaikka 
samanaikaisesti tehtyjen työpäivien määrä on lisääntynyt. Hyvä kehitys 
näkyy kaikilla toimialoilla ja ikäryhmissä. Myönteinen poissaolokehitys 
pyritään säilyttämään panostamalla edelleen työterveysyhteistyön 
tiivistämiseen ja kehittämiseen.

Kesällä voimaan tulleen työterveyshuolto- ja 
sairausvakuutuslakimuutoksen tavoitteena on tehostaa 
työterveyshuollon tukea pitkittyvien sairauspoissaolojen 
vähentämisessä. Tavoitteena on tukea työhön paluuta pitkän 
sairausloman jälkeen ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Kaupungilla on 
hyvät edellytykset toimia uuden linjauksen mukaisesti ja ennakoivasti 
työkykyongelmatilanteissa. Lakimuutoksen vaikutuksien toivotaan 
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näkyvän työkykyarvioiden ja kuntoutussuunnitelmien lisääntymisenä ja 
sitä kautta pisimpien sairauspoissaolojen vähentymisenä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että 1.6.2012 voimaan tullut 
sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos asettaa juuri 
työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan haasteita. Laki 
velvoittaa työterveyshuoltoa ja työantajaa toimimaan aktiivisemmin 
tilanteissa, joissa työtekijän sairauspoissaolot alkavat pitkittyä. 
Työterveyskeskus on vastannut uusiin palveluodotuksiin toimintojaan 
uudelleen organisoimalla erilaisten asiakastarpeiden ja -segmenttien 
mukaisesti. Sairauspoissaoloja vähennetään suuntaamalla voimavaroja 
riskiryhmien tunnistamiseen ja kohdennettuihin toimenpiteisiin sekä 
työkykyjohtamista kehittämällä. Vahvistamalla työhyvinvointia ja 
työkykyä tukevaa toimintaa voidaan vaikuttaa myös eläköitymiseen ja 
työurien jatkamiseen.

4.8.1 Asuntotuotannon sujuvoittaminen kaavoituksen ja 
tontinluovutuksen keinoin

Arviointikertomuksessa todetaan, että

asuntotuotannon sujuvoittamiseen liittyen

- mikäli vilkasliikenteisten väylien varrelle halutaan 
täydennysrakentamista, tämä edellyttää joustavampaa melu- ja 
ilmanlaatunormien tulkintaa. Tähän liittyen kaupunginhallituksen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston tulee etsiä uusia toimintamalleja 
yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa sekä vaikuttaa maankäyttö- 
ja rakennuslain kokonaisarviointiin.

- kaupunginhallitukselle tulee tehdä esitys siitä, minkälaisella 
menettelyllä voitaisiin keventää kaavaprosessiin liittyvää virastojen 
lausuntokierrosta, miten jatkossa koordinoidaan kaavoituksen, 
tontinluovutuksen, esirakentamisen, kunnallistekniikan ja 
kadunrakennuksen prosessien limittämistä toisiinsa ja miten 
rakentamisen kilpailua voidaan lisätä ja kaavamääräyksiä väljentää 
markkinahinnaltaan edullisimmilla alueilla.

kaavoitukseen ja tontinluovutukseen liittyen

- kaupunkisuunnitteluviraston tulee pysäköintipolitiikkaselvityksen ja 
autottomista kohteista saatavien tulosten perusteella arvioida, toimiiko 
kaavoituksessa käytettävä autopaikkamäärien laskentaohje järkevällä 
ja perustellulla tavalla.

- tontinluovutuksen delegointisäädösten väljentämistä tulee harkita 
siten, että kaupunginvaltuusto vahvistaisi tontinluovutuksen 
vuokrausperusteiden periaatteet ja sopimuspäätökset voitaisiin 
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mahdollisuuksien mukaan tehdä kiinteistölautakunnan sijasta 
virkamiestasolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että asuntotuotannon sujuvoittamistyöryhmä 
työskentelee vuoden 2013 loppuun. Työryhmän työn keskiössä on 
etsiä keinoja sujuvoittaa koko asuntotuotantoprosessia. Työryhmän työ 
keskittyy nimenomaan prosessien joustavuuteen ja samanaikaisuuden 
vahvistamiseen.  Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee lisäksi AM-
ohjelman täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti erillisselvityksen 
rakennusmarkkinoiden toimivuudesta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston johdolla on 
valmisteltu luonnos pysäköintipolitiikasta. Ohjelma on käsitelty keväällä 
2013 kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja tullaan käsittelemään 
edelleen kaupunginhallituksessa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti tullaan tutkimaan tontinvuokrauksen delegointikäytännön 
muuttamista siten, että valtuusto edelleen päättäisi 
vuokrausperusteiden periaatteet, mutta sopimuspäätökset voitaisiin 
tehdä virkamiespäätöksellä. 

4.8.2 Koulutilojen kosteusvauriot

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee valmistella valtuustolle 
investointimäärärahojen kohdentamista koskevan päätöksenteon tueksi 
selvitys kaupungin palvelu- ja toimitilojen kosteus- ja homevaurioiden 
laajuudesta ja niiden korjaamisen vaatimista kustannuksista.

- sosiaali- ja terveysviraston koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, 
ympäristökeskuksen, työterveyskeskuksen ja opetusviraston 
työsuojelun tulee yhteistyössä laatia kaupunkitason ohje koulujen 
terveydellisten olojen tarkastusten järjestämisestä siten, ettei 
päällekkäistä työtä tehdä, vastuunjako on selkeä ja että koulut ja 
oppilaitokset tulevat tarkastetuksi säännöllisesti kolmen vuoden välein 
terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen (338/2011) 
edellyttämällä tavalla.

- tilakeskuksen tulee varmistaa sisäilmaongelmien tutkimus-
suunnittelu-korjaus  ketjun riittävä ohjaus. 

- kaupungin virastojen ja liikelaitosten tulee yhdessä kaupungin 
sisäilmatyöryhmän kanssa arvioida virastokohtaisten 
sisäilmatyöryhmien perustamisen tarve.

Kaupunginhallitus toteaa, että korjausrakentamisessa tulee asettaa 
etusijalle hankkeet jotka kohdistuvat rakennusten terveellisyyden ja 
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turvallisuuden lisäämiseen sekä erityisesti koulurakennusten ja 
päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Tilakeskuksen 
teettämien selvitysten mukaan kosteusvauriokohteet sekä korjausvelka 
yleensä on varsin hyvin kartoitettu ja tiedossa, mutta tästä tiedosta 
voitaisiin jäsennellä uudelleen. 

Kaupunginhallitus kehottaa tilakeskusta tekemään tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen sisäilmaongelmien tutkimus-suunnittelu-
korjaus ketjun toimivuuden ja riittävän ohjauksen. 

Virastokohtaiset sisäilmaryhmät auttavat sekä tutkimusten että 
korjaustarpeiden priorisoinnissa sekä tiedotuksessa ja varmistavat 
ongelmatilanteissa prosessin mukaisen oikean toiminnan. 
Kaupunginhallitus kehottaa kaupungin sisäilmatyöryhmää arvioimaan 
virastokohtaisten sisäilmatyöryhmien perustamisen tarpeen ja 
perustamaan tarvittaessa ryhmiä niihin isoimpiin hallintokuntiin joissa 
omaa sisäilmatyöryhmää ei vielä ole. 

4.8.3 Kaupungin tyhjät tilat

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kiinteistöviraston tilakeskuksen tulee edelleen jatkaa kaupungin 
toiminnassa tarpeettomien korjausvelkaisten tilojen myymistä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen ja toteaa, 
että ehdotettu toimenpide toteuttaa kaupungin strategiaohjelmaan 
sisältyvää linjausta ulkopuolisille vuokrattavasta tilasta luopumisesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa tarkastuslautakunnalle 
Arviointikertomus 2012:n kohdista 1.5–4.8.3 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden 
arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät 
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien 
korjaamiseksi suositusten mukaisesti. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokunnilta pyydetään selvitys siitä, 
mihin toimenpiteisiin hallintokunnat ovat ryhtyneet 
arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien ja suositusten johdosta. 
Selvitys toimitetaan kaupunginvaltuustolle.

2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee 
hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu.

- sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee kattaa kaupungin 
strategiaohjelman tavoitteet nykyistä laajemmin, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2010.

- hallintokuntien tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä 
hallintokuntarajat ylittäviä sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
valtuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee hyväksyttää 
valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu.

Kaupunginhallitus toteaa, että se on talousarvion valmistelua 
ohjaavissa kannanotoissaan korostanut, että hallintokuntien tulee 
varautua ottamaan huomioon uuden strategiaohjelman linjaukset 
talousarvioehdotuksen valmistelussa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
johdetaan kaupungin strategiaohjelmasta ja niiden määrittelyssä tulee 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa 
strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden 
mukaan osan tavoitteista tulee ohjata toimintaa virastojen ja 
liikelaitosten toimialarajat ylittävien haasteiden ratkaisemiseen. 
Hallintokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää toimialarajat 
ylittävien prosessien kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet sekä 
ehdotukset hallintokuntien yhteisiksi sitoviksi ja muiksi toiminnallisiksi 
tavoitteiksi, jotka tulee käsitellä kaikissa käsiteltävään prosessiin 
osallistuvissa lautakunnissa. Usean hallintokunnan yhteisten sitovien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrän lisääminen 
talousarviossa on hyväksytty myös uuden strategiaohjelman 
tavoiteasetannassa. 

3. Kaupungin talouden arviointi
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee jatkaa tuottavuuden parantamista ja käynnistää 
palvelujen ja investointien uudelleenarviointi siten, että tulorahoitus 
riittää pitkällä tähtäimellä niiden rahoittamiseen. 

- palvelujen uudelleenarviointi on tehtävä poliittisella tasolla arvioimalla 
palvelutuotannon volyymia, sisältöä, rakennetta ja tuottamistapoja 
uudelleen, kuten tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2011.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän strategiaohjelman 
mukaan kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille 2013–2016 kaupungin 
kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman, joka tulee esitellä 
kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä. Ohjelmassa osoitetaan 
konkreettiset ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi 
parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Talousarvion 
laatimisohjeiden mukaisesti viraston esittävät toimenpiteet talousarvio- 
ja taloussuunnitelmaehdotuksissaan. Strategiaohjelmaan sisältyviä 
talouden tasapainottumista ja tuottavuuden parantamista koskevia 
toimenpiteitä ovat mm. talousarvioraamin reaalikasvun sisältämä 1 % 
vuosittainen tuottavuustavoite ja vuotuisten investointien rajaaminen 
435 miljoonan euron tasolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman tuottavuustavoitteiden 
saavuttaminen ei ole mahdollista ilman palvelujen volyymin, sisällön, 
rakenteen ja tuottamistapojen uudelleenarviointia, joka lautakuntien 
tulee tehdä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksien 
hyväksymisen yhteydessä.

4.1.1 Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin siten, 
että ne osoittavat tarvittavat menosäästöt raamin sisältä, mikäli 
päättävät menojen lisäyksistä.

- tuottavuustavoitteet tulee asettaa usealle vuodelle siten, että 
hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa ne ja niiden 
toteuttaminen on riittävän haasteellista.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden strategiaohjelman 
tuottavuustavoite on jaettu tasaisesti koko valtuustokaudelle 
vuosittaisiksi tuottavuustavoitteiksi. Tuottavuuden parantaminen 1 % 
vuosittain on haasteellista, mutta realistisesti mahdollista.
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4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.

- järjestelmän konsolidointimoduulin avulla tulee voida tuottaa 
kaupungin tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

- Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 
raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.

Kaupunginhallitus toteaa Laske-järjestelmän saattamisesta 
asianmukaiseen kuntoon, että kaupungin ja järjestelmätoimittajan 
välinen käyttöönottohanke päätettiin joulukuussa 2012 hankkeen 
johtoryhmän päätöksellä. Tuossa päätöksessä luetteloitiin hankkeen 
osalta avoimena olevat asiat, joista keskeneräiset toiminnallisuudet 
liittyivät pääasiassa perinnän tai konsolidoinnin kokonaisuuksiin. 
Perinnän osalta maksumuistutusten lähettäminen asiakkaille vuoden 
2012 laskujen osalta on aloitettu tammikuussa 2013. Johtuen 
laskutuksessa olleista haasteista vuoden 2012 aikana on 
kaupunginjohtaja päättänyt, että vuoden 2012 maksamattomien 
laskujen maksumuistutukset lähetetään ilman viivästyskorkoa ja 
muistutusmaksua. Tämän toteuttaminen vaatii muutoksia näille 
avoimille erille, josta syystä muistutusten lähettäminen on 
normaalitilannetta hitaampaa. Lisäksi muistutettavat erät halutaan 
tässä yhteydessä käydä normaalitilannetta tarkemmin läpi, jottei 
asiakkaille lähetetä virheellisiä maksumuistutuksia. Tämän hetken 
arvion mukaan vuoden 2012 maksumuistutukset on toimitettu 
asiakkaille toukokuun 2013 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus toteaa konsolidointimoduulin hyödyntämisestä, että 
Laske-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä päätettiin tehtävän 
konsolidointi eli sisäisten erien eliminointi kahdesti vuodessa. Vuoden 
2012 osalta kesäkuun lopun konsolidointi on tehty tavoitteen 
mukaisesti, mutta vuoden lopun konsolidointia ei ole saatu tehtyä 
johtuen järjestelmässä esiintyneestä teknisestä virheestä. Tästä 
johtuen ei vuoden 2012 tilinpäätöksen osalta voitu hyödyntää 
järjestelmään muodostettuja raportteja, vaan tietoja jouduttiin 
yhdistelemään manuaalisesti ja raportoimaan useiden eri raporttien 
tietoja yhdistelemällä. Järjestelmätoimittaja jatkaa edelleen 
konsolidoinnin työstämistä ja tavoitteena on sen saattaminen kuntoon 
siten, että kesäkuun lopun 2013 konsolidointi ja sen raportointi voidaan 
tehdä alkuperäisen suunnitelman mukaan.
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Kaupunginhallitus toteaa Laske-järjestelmän kehittämisestä 
kustannustehokkaammaksi ja paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, 
että Laske-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ei ollut eri syistä 
johtuen mahdollista ulottaa järjestelmää käyttöön kaikki virastoihin ja 
liikelaitoksiin. Tällä hetkellä käydään Helsingin Sataman kanssa 
neuvotteluja siirtymisestä Laske-järjestelmän piiriin ja todennäköisesti 
käyttö alkaa vuoden 2014 alusta. Tämän lisäksi rakennusviraston ja 
Staran osalta selvitetään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja osana 
keväällä 2013 käynnistettyä Hankinnasta maksuun -hanketta.

4.1.3 Palvelutyytyväisyyden kehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- virastojen ja laitosten tulee keskittyä keskeisimpien palvelujensa 
asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen tulee perustaa Helmi-intranetiin sähköinen 
asiakastyytyväisyyden seurantapohja, johon virastot ja laitokset ovat 
velvoitettuja päivittämään keskeisimpien 
asiakastyytyväisyysmittareidensa arvot säännöllisesti.

- palvelukohtaisia asiakastyytyväisyystietoja tulee hyödyntää 
kaupunkitason strategian seurannassa ja johtamisessa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
virastojen ja laitosten tulee keskittyä keskeisimpien palvelujensa 
asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Helmi-intranetiin 
laaditaan sähköinen asiakastyytyväisyyden seurantapohja, johon 
virastot ja laitokset päivittävät keskeisimpien 
asiakastyytyväisyysmittareidensa arvot.

Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen ja laitosten tuottamat 
palvelukohtaiset asiakastyytyväisyystiedot aletaan raportoida 
kaupunginvaltuustolle kaupunkitason strategian seurannan yhteydessä.

4.2.1 Tytäryhteisöjen johdon palkitsemisjärjestelmät

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- tytäryhteisöjen johdon palkitsemista tulee kehittää siten, että sillä on 
käytännössä tulosta ohjaavaa vaikutusta.

- palkitsemiseen liittyvän ohjeistuksen noudattamista tulee valvoa 
tehokkaammin.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 kaupungin virasto- ja 
osastopäälliköiden palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmästä. Se on tullut 
voimaan1.1.2013 lukien. Kaupunginhallitus toteaa, että tarkoitus on, 
että vastaavanlainen palkitsemisjärjestelmä otettaisiin käyttöön myös 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 66 (158)
Kaupunginhallitus

Kj/3
13.05.2013

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

tytäryhteisöjen toimitusjohtajille. Tätä koskeva valmistelu on edennyt 
siten, että päätös asiasta on tehtävissä vielä kevään aikana tai 
viimeistään alkusyksystä. Palkitsemisjärjestelmän avulla on mahdollista 
nykyistä paremmin vaikuttaa tytäryhteisöjen tuloksellisuuteen. 
Valmisteilla oleva palkitsemisjärjestelmä sisältää kaikki keskeiset 
palkitsemiseen liittyvät elementit, kuten tehtävien vaativuuteen 
perustuvan kokonaispalkan, työsuoritukseen perustuvan osion, 
kertapalkkiomahdollisuuden sekä tulospalkkiomahdollisuuden. 

Kaupunginhallitus toteaa, että palkitsemiseen liittyvän ohjeistuksen 
noudattamisen valvontatavat valmistellaan rinnan 
palkitsemisjärjestelmää koskevan ohjeistuksen kanssa. Tässä 
suhteessa on olennaista, että palkitsemisjärjestelmän käyttöä koskeva 
valmistelu tapahtuu kaupunkikonsernissa keskitetysti. 

4.2.2 Tytäryhtiöihin liittyvien investointitavoitteiden toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tytäryhteisöjä perustettaessa tulee laatia realistinen 
suunnitelma hankkeen toteuttamisesta.

- investoinneille tulee määritellä selkeät toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista.

Kaupunginhallitus toteaa, että yhteisöä perustettaessa arvioidaan 
liiketoiminnan laajuus, investointitarve, kannattavuus ja rahoitus sekä 
muiden mahdollisten osakkaiden osuus. Lisäksi laaditaan 
yhteisömuodosta riippuen seuraavat asiakirjat: 
perustamissopimus/säädekirja, yhtiöjärjestys/säännöt ja 
osakassopimus, jos osakeyhtiössä tulee olemaan kaupungin lisäksi 
muita osakkaita. Perustamissuunnitelman laajuuteen vaikuttaa se, 
tuleeko perustettava yhteisö toimimaan kilpailuilla markkinoilla vai 
tukeeko yhteisön toiminta kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Kaupunginhallitus hyväksyy konserniyhteisökohtaiset omistuspohjaa, 
kehittämisvisiota sekä keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
koskevat omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituskausittain. 
Linjaukset on vahvistettu kaupunginhallituksessa viimeksi 26.4.2011 
(431 §). Kaupunginhallitus toteaa, että linjaukset on tarkoitus tarkistaa 
kevään - alkusyksyn 2013 aikana kaupunginvaltuuston 24.4.2013 
hyväksymään strategiaohjelmaan 2013 – 2016 perustuen ja 
vastaamaan tytäryhteisöjen toimintaympäristössä tapahtuneita ja 
ennakoitavissa olevia muutoksia. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tytäryhteisöraportointi konsernijaostolle 
on keskeinen osa konserniohjausta, jota kehitetään jatkuvasti 
vuorovaikutuksessa konsernijohdon ja tytäryhteisöjen kanssa. 
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4.3.1 Vanhempien tukeminen lasten ja nuorten hyvinvoinnissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- opetusviraston tulee jatkaa Kvartti-valmennusmallin soveltamista 
kaupungin kouluissa ja arvioida sen vaikuttavuutta lasten ja heidän 
vanhempiensa hyvinvointiin.

- sosiaali- ja terveysviraston tulee lisätä läheisneuvonpitoa 
lastensuojelussa, koska sen avulla on onnistuttu välttämään kalliita 
huostaanottoja ja sitä kautta saamaan kustannussäästöjä.

- sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston tulee selvittää 
mahdollisuuksia laajentaa läheisneuvonpitoa muihinkin palveluihin, 
esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä opetustoimeen.

- sosiaali- ja terveysviraston tulee päivittää lastensuojelun asiakkuuksia 
koskevia pysyväisohjeita siten, että sosiaalityöntekijällä on velvoite 
selvittää mahdollisuus läheisneuvonpidon käyttöön kaikissa 
lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kvartti-valmennusmallin soveltamisen 
jatkaminen on perusteltua moniammatillisen vanhemmuuden tuen ja 
vertaistuen näkökulmasta katsottuna perus- ja erityispalveluissa 
perheiden, lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehitysympäristön eri 
vaiheissa annetun taloudellisen raamin puitteissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että sekä inhimillisestä että taloudellisesta 
näkökulmasta huostaanottojen ehkäisy on perusteltua. 
Arviointikertomuksessa todetaan, että läheisneuvonpidolla on 
onnistuttu välttämään kalliita huostaanottoja ja sitä kautta saamaan 
kustannussäästöjä. Tälle toteamukselle ei kuitenkaan esitetä mitään 
perusteluja tai tilastotietoja. Arviointikertomuksessa esitetään 
läheisneuvonpidon vuosittainen määrä ja hinta, mutta ei mitään 
vaikuttavuustietoa tai mistä on peräisin tieto huostaanottojen 
välttämisestä juuri tämän toimenpiteen avulla. Läheisneuvonpito on 
yksi menetelmä muiden avohuollon toimenpiteiden lisäksi perheiden, 
lasten ja nuorten tukemiseksi, mutta sen vaikuttavuuden osoittaminen 
edellyttää tarkempia perusteluja.

Kaupunginhallitus toteaa, että läheisneuvonpitoa voidaan hyödyntää 
monilla sosiaali- ja kasvatustyön osa-alueilla, vaikka se on syntynyt 
lastensuojelun tarpeisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että läheisneuvonpidon järjestämistä voi 
harkita missä tahansa asiakasprosessin vaiheessa, mutta erityisesti 
selkeissä murrosvaiheissa, joissa lähiyhteisön tuki on suunnitelmien 
laatimisessa ja toteuttamisessa erityisesti tarpeen.
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4.3.2 Maahanmuuttajien työllistymistä edistävät toimenpiteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- henkilöstökeskuksen tulee selvittää, voidaanko muunkielisten 
oppisopimuskoulutusta ja rekrytointikoulutusta markkinoida laajemmin 
työnantajille ja maahanmuuttajille. Erityisesti tulee ottaa huomioon 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet.

- henkilöstökeskuksen, opetusviraston ja työväenopistojen tulee 
varmistaa maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen riittävyys sekä 
kaupungin oman järjestämisvastuun osalta että vaikuttaa jatkossakin 
valtion järjestämän työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen 
riittävyyteen.

- henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osaston tulee terävöittää 
maahanmuuttajaväestön työllisyystilanteeseen ja toimeentuloon 
kohdistuvaa seurantaa siten, että määritellään vuosittain seurattavat 
mittarit.

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskuksen tavoitteena on 
monipuolistaa sekä oppisopimus- että rekrytointikoulutuksen 
paikkatarjontaa uusien yritysyhteistyökumppaneiden avulla. Kaupungin 
miesvaltaisten alojen oppisopimus- ja rekrytointikoulutustarjontaa 
pyritään lisäämään.

Kaupunginhallitus toteaa, että maahanmuuttajien työllistymistä 
edistäviä palvelupolkuja ja kielikoulutusta tullaan kehittämään uuden 
strategiaohjelman mukaisesti. Henkilöstökeskus, yhdessä 
opetusviraston ja työväenopistojen kanssa, tulee varmistamaan 
maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen riittävyyden kaupungin 
oman järjestämisvastuun osalta ja pyrkii vaikuttamaan valtion 
järjestämän työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen riittävyyteen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskuksen maahanmuutto-
osasto tulee tehostamaan maahanmuuttajaväestön 
työllisyystilanteeseen ja toimeentuloon kohdistuvaa vuosittaista 
seurantaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston sekä tietokeskuksen 
kanssa.

4.3.3 Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö opetus-, sosiaali- ja 
terveystoimessa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- sosiaali- ja terveysviraston tulee ottaa huomioon, että työn 
projektiluontoisuus ei ole määräaikaisuuden laillinen peruste 
lainsäädännön edellyttämissä tavanomaisissa tehtävissä.
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- opetusviraston tulee varmistaa määräaikaisten virkojen perusteiden 
lainmukaisuus uusimman oikeuskäytännön perusteella. 

- sosiaali- ja terveysviraston tulee sisällyttää 
palvelussuhdeohjeeseensa kohta siitä, että arvioitaessa sijaisuutta 
määräaikaisuuden laillisena perusteena on otettava huomioon 
yksittäisen sijaisuuden lisäksi kokonaistilanne eli se, onko työvoiman 
tarve pysyvä.

- henkilöstökeskuksen tulee tarkentaa kaupunkitason ohjeen kohtaa 
toimintojen vakiintumattomuus sekä täsmentää ohjetta siltä osin kuin 
kyseessä on käytettävissä olevan rahoituksen epävarmuus 
määräaikaisuuden perusteena.

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus tarkentaa ohjettaan 
määräaikaisen palvelussuhteen käytön mahdollisuuksista toimintojen 
vakiintumattomuus -perusteen osalta. Vakiintumattomuuden käsitettä ei 
voi avata tyhjentävästi, vaan vakiintumattomuuden käsite arvioidaan 
aina tapauskohtaisesti. Jos toiminta ei ole ehtinyt vakiintua 
määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikana, sopimusta voidaan 
jatkaa, mutta tällöin kuitenkin edellytetään perusteita sille, että toiminta 
on edelleen vakiintumatonta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus täsmentää ohjettaan 
määräaikaisen palvelussuhteen käytön mahdollisuuksista yhteistyössä 
talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa siten, että sinne lisätään kohta 
ulkopuolisen rahoituksen epävarmuuden ja toimeksiantosopimusten 
käyttämisestä määräaikaisuuden perusteena. Tällöin projektiluonteisen 
työn, joka on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta tai solmitusta 
toimeksiantosopimuksesta, tiedetään valmistuvan kohtuullisen lyhyen, 
arvioitavissa olevan ajan kuluessa.

4.4.1 Tietojärjestelmien yhteentoimivuus pääkaupunkiseudulla

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tietohallintoon liittyvää ohjausta tehdään tällä hetkellä 
kolmessa eri työryhmässä. Tämän ohjausmallin toimivuus tulee 
selvittää. 

- tietohallinnon ohjausryhmistä yhden tulee ottaa vastuu 
tietojärjestelmiin liittyvästä seututason strategisesta yhteistyöstä, jotta 
yhteistyön puute ei johda tarpeettomiin päällekkäisiin kustannuksiin.

- kaupungin tulee linjata, minkälaista pääkaupunkiseututasoista ja 
seudullista yhteistyötä tarvitaan kokonaisarkkitehtuuriin ja 
tietojärjestelmäinvestointeihin liittyvissä asioissa sekä käynnistää tämä 
yhteistyö.
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Kaupunginhallitus toteaa, että tietohallinnon ohjausmallin toimivuus 
selvitetään mallista saatujen kokemusten perusteella viimeistään 
vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että 
kaupungin omien työryhmien yhteistyön tulee olla riittävää, jotta 
tarpeettomilta päällekkäisiltä kustannuksilta vältytään. Kaupungin 
sisällä vastuujakoa tulee tarvittaessa selkiyttää. 
Tietotekniikkaohjelmassa asetettujen työryhmien osalta vastuun 
ottaminen seututason strategisesta yhteistyöstä on lähinnä 
tietotekniikkaohjelman koordinointiryhmän tehtävä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että 
kaupungin tulee linjata minkälaista pääkaupunkiseututasoista ja 
seudullista yhteistyötä tarvitaan. Linjausten mukaiset päätökset täytyy 
synnyttää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotta 
kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmäinvestoinnit voidaan toteuttaa 
tukemaan näitä linjauksia.

4.4.2 Uudet asuinalueet ja investointien suunnittelu keskipitkällä 
ajanjaksolla

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kiinteän omaisuuden myyntitavoitteet on asetettava talousarviossa 
sellaisiksi, että ne voidaan saavuttaa. 

- kaupunkisuunnitteluviraston tulee edelleen kehittää ja parantaa 
kaavataloudellisia laskelmia kaupungin kiristyvässä taloustilanteessa. 

- suhdanneriskin vuoksi tulee huolehtia siitä, että alueiden 
rakentamiskustannukset saadaan ensisijaisesti katettua jo 
maanmyyntituloilla. 

- maanmyynnin ja -vuokraamisen tasapaino tulee harkita uudelleen 
etenkin sellaisilla uusilla alueilla, jotka hankitaan ostamalla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin uuden strategiaohjelman 
yhtenä keskeisenä tavoitteena on talouden tasapainottuminen. 
Velkaantumiskehitystä hidastetaan mm. rahoittamalla nykyistä 
merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja 
kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Kaupunginhallitus toteaa kaavatalouden laskelmiin liittyen, että 
kaavavaiheen ratkaisuilla on suuri vaikutus alueen ja rakennuksien 
lopullisiin investointi- ja käyttökustannuksiin. Kaupunginhallitus yhtyy 
tarkastusviraston toteamukseen, että kaupunkisuunnitteluviraston tulee 
kehittää ja parantaa kaavataloudellisia laskelmia, laskelmien 
kattavuutta sekä niiden paikkansapitävyyttä. Kaupunginhallituksen 
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mielestä on tärkeää, että kaavatalous kuuluu olennaisesti 
kaavoitusprosessin kaikkiin vaiheisiin. Kaupunginhallitus kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa huolehtimaan, ettei kaavoista tule liian 
kalliita toteuttaa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että 
maanmyynnin- ja vuokraamisen tasapainoa voidaan harkita uudelleen. 
Tasapainoisen talouden kannalta on tärkeää suunnitella kaikkien 
alueiden rakentamista AM-ohjelman tavoitteiden mukaan niin, että 
kaupungin investointeihin, kuten infrarakentamiseen ja 
maanhankintaan (palvelutuotannon rakennuksiin) voitaisiin käyttää 
alueen maanmyyntituloja jo varhaisessa vaiheessa. Myös talousarvion 
myyntitavoitteet voidaan saavuttaa paremmin em. tontinluovutusten 
suunnittelulla.

4.5.1 Metron automaattiohjausjärjestelmän hankinta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee puuttua jo aikaisessa vaiheessa suurten 
investointihankkeiden viivästymisiin.

- liikennelaitoksen tulee parantaa pitkäaikaisten investointiensa 
suunnittelu- ja toteutusprosesseja sekä ennen kaikkea 
hankintaosaamisensa sisältöä kuten hankkeiden kustannusarvioiden 
laskentaa.

- liikennelaitoksen johtokunnan sekä kaupunginhallituksen on 
seurattava jatkossa tiiviisti metron automatisointihankkeen 
toteuttamista, kuten jo tehdyt päätökset edellyttävät.

- automaattimetroliikenteen aloittamisen jälkeen liikennelaitoksen ja 
kaupunginhallituksen tulee seurata, toteutuuko automatisoinnista 
kaupunginvaltuustolle vuonna 2008 esitetty investoinnin 
kannattavuuslaskelma.

Kuten tarkastuslautakuntakin toteaa, metron automatisoinnissa on kyse 
maailman mitassakin ainutlaatuisesta hankkeesta, jonka 
kilpailuttaminen on ollut erityisen haastavaa. Se ei kuitenkaan poissulje 
HKL-liikelaitoksen investointien suunnittelu- ja toteutusprosesseissa 
olevia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa kiinnittäneensä huomiota 
erityisesti kustannusarvioiden pitämättömyyteen useiden 
hankesuunnitelmien yhteydessä ja kehottaneensa HKL-liikelaitosta 
tehostamaan suunnitteluprosessejaan kustannusarvioiden pitämiseksi 
prosessin eri vaiheissa.  
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Metron automatisointihankkeen kannattavuus on selvitettävissä vasta 
lopullisten investointikustannusten selvittyä ja käyttöönoton jälkeen. 
Kaupunginhallitus tulee edellyttämään selvityksen HKL-liikelaitokselta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan vaatimukseen, että HKL-
liikelaitoksen johtokunnan ja HKL-liikelaitoksen tulee parantaa 
investointien suunnittelu- ja toteutusprosessejaan.

4.5.2 Asuntotuotantotoimiston toteuttamat asuinkiinteistöyhtiöiden 
peruskorjausurakat

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tulee yhteistyössä 
asuntotuotantotoimiston tai muun rakennuttajakonsultin kanssa 
kehittää ja parantaa peruskorjauskohteiden lähtötietojen oikeellisuutta, 
jotta vältetään suuret ja ennakoimattomat lisä- ja 
muutostyökustannukset kaupungin asuinkiinteistöjen 
peruskorjaushankkeissa.

Kaupunginhallitus toteaa peruskorjauskohteissa lähtötietojen 
oikeellisuuden ja urakka-asiakirjojen paikkansapitävyyden olevan 
oleellisia, jotta urakat pysyvät kustannusarvionsa sisällä, eikä 
ennakoimattomia lisä- ja muutostöitä ilmaannu kohtuuttomasti. 
Ennakoimattomia lisä- ja muutostöitä ei toki voida täysin välttää 
korjausrakentamisessa, mutta hankkeiden tulisi pääsääntöisesti pysyä 
hyväksytyssä kustannusarviossa. Kaupunginhallitus yhtyy 
tarkastuslautakunnan toteamuksiin ja kehottaa asuntotuotantoimistoa 
panostamaan lähtötietojen oikeellisuuteen ja rakennuttamisen 
johtamiseen niin, että hankkeet pysyisivät päätettyjen kustannusten 
rajoissa.   

4.5.3 Helsingin ulkomainossopimus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- rakennusviraston tulee välittömästi arvioida uudelleen 
ulkomainoslaitepaikkojen vuokrauksesta tehdyn sovintosopimuksen 
sisältöä kaupungin edun kannalta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
koska sopimuksesta todennäköisesti aiheutuu kaupungille merkittäviä 
taloudellisia menetyksiä.

- kaupungin hallintokuntien tulee tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä 
tulevissa ulkomainoslaitepaikkojen kilpailutuksissa, jotta 
päätöksentekijällä on käytettävissä kaikki sopimuskumppanin valintaan 
vaikuttava tieto.

Kaupunginhallitus toteaa kaupungin ja Clear Channelin kanssa 
tehdyssä sopimuksessa ja sen noudattamisessa olevan puutteita ja, 
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että kaupungilta jää saamatta ulkomainoslaitepaikkojen tuottamaa 
tuloa, joka kaikkien paikkojen toteutuessa olisi mahdollista saada. 
Kaupunginhallitus edellyttää, että rakennusvirasto arvioi uudelleen 
ulkomainoslaitepaikoista tehdyn sovintosopimuksen sisällön kaupungin 
edun kannalta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus 
kehottaa myös rakennusvirastoa ja tarvittavia hallintokuntia tekemään 
nykyistä tiiviinpää yhteistyötä kaupungin tulevissa ulkomainospaikkojen 
kilpailutuksissa. 

4.6.1 HUS:n ja Helsingin hoito- ja palveluketjuyhteistyö

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -viraston tulee yhdessä HUS:n 
kanssa

- etsiä keinot hoitoketjun keskeisten ongelmakohtien ratkaisemiseksi 
sekä vahvistaa hoitoketjuohjeistuksen täytäntöönpanoa ja koulutusta. 

- syventää kuntoutukseen liittyvää yhteistyötä, jossa kaupungin 
osapuolena on uusi kuntoutuksen osaamisyksikkö.

sosiaali- ja terveyslautakunnan ja -viraston tulee omassa 
toiminnassaan

- selvittää, miten sosiaalihuoltolain mukaista iäkkään palvelutarpeen 
arviointia voitaisiin toteuttaa nykyistä perusteellisempana ja 
moniammatillisena siten, että sillä voidaan ennakoida ja ehkäistä 
tulevia, mahdollisesti kalliitakin palvelutarpeita. 

- taata, että ympärivuorokautista neurologisten asiakkaiden jatkohoitoa 
on saatavilla tarvetta vastaavasti.

Kaupunginhallitus toteaa, että organisaatiomuutoksessa sosiaali- ja 
terveystoimen organisaatioiden yhdistymisen ja 
varhaiskasvatusviraston perustamisen yhtenä kantavana ajatuksena on 
hoito- ja palveluketjujen sujuvuuden parantaminen, ja tulevaisuuden 
haasteisiin vastaaman pystyvä organisaatio. Edelleen 
kaupunginhallitus toteaa, että laki iäkkään henkilön sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saannin turvaamisesta muuttanee käytäntöjä mm. 
palvelutarpeen arvioinnin suhteen. Laki asettaa kunnalle 
hoitotakuutyyppisiä ja palvelujen saantiin määräajassa liittyviä 
velvoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rakenteita säätelevä laki, 
joka osaltaan vaikuttaa iäkkäiden henkilöiden palveluihin.

4.6.2 Terveyskeskuksen yksityisiltä ostamien asiakaspalvelujen laadun 
valvonta
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- terveyspalvelujen hankinnoissa tulee määritellä nykyistä 
yksityiskohtaisemmin ne tahot, jotka vastaavat sopimuksen 
toteutumisesta, tuottajien valvonnasta ja palvelun laadun valvonnasta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen ja omalta 
osaltaan toteaa, että tuottajien ja palvelun laadun sekä sopimuksen 
toteutumisen valvonta on määritettävä ja vastuutettava selkeästi. 
Seurantajärjestelmissä on huomioitava palvelujen luonteen erilaisuus ja 
määritettävä sen perusteella tarkoituksenmukaisin vastuutaho. 

4.6.3 Sosiaaliasiamiehen työtilanne ja resurssit

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- asiakkaista tulee tehdä tiivis, jatkuvasti päivittyvä kuhunkin 
asiakassuhteeseen liittyvä tilannekuvaus, joka on kaikkien asiakasta tai 
hänen perhettään koskevia samaan ongelmakokonaisuuteen liittyviä 
päätöksiä tekevien viranomaisten käytettävissä. Tietojen vaihtoa 
viraston sisällä on lisättävä siltä osin, kun salassapitomääräykset eivät 
sitä estä.

- toimeentulotukiprosessia tulee parantaa siten, että asiakkaiden 
tilanteesta laaditaan aluksi kokonaiskartoitus ja että tilannetta voidaan 
tarvittaessa selvittää aiempien tietojen pohjalta, jotta yhteydenotot 
sosiaaliasiamieheen vähenevät.

- perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston lastensuojelun asiakkaat 
(vanhemmat) tulee ottaa prosessiin mukaan toiminnan vaikuttavuuden 
parantamiseksi alusta alkaen siten, että he ymmärtävät toiminnan 
sisällön. Keinona voisi olla esimerkiksi läheisneuvonpito. 

- organisaatiomuutoksen jälkeisen siirtymävaiheen ajaksi 
sosiaaliasiamiestoimintaan tulee ohjata lisäresursseja vähintäänkin 
tilapäisesti muusta sosiaali- ja terveystoimesta.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan huomioon siltä osin, että 
tietojen vaihtoa viraston sisällä tulee edistää silloin, kun 
salassapitomääräykset eivät sitä estä ja se on tarkoituksenmukaista 
hyvän asiakaspalvelun näkökulmasta.

4.7.1 Oppisopimuskoulutuksen käyttö ja tehostamismahdollisuudet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee tarjota oppisopimuskoulutusta nuorille 15–17-
vuotiaille kaupungin omissa työpaikoissa.
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- sivistys- ja henkilöstötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan 
tulee linjata yhteistyössä henkilöstökeskuksen, 
nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston ja oppisopimustoimiston 
kanssa keinot edistää oppisopimuksen käyttöä nuorten väylänä 
työelämään perusopetuksen jälkeen.

- tuetun oppisopimuksen mallin jatkuvuus tulee turvata ulkopuolisen 
hankerahoituksen ohella tarvittaessa kaupungin omalla rahoituksella.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman mukaisesti 
tavoitteena on lisätä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisen 
ammatillisen koulutuksen tarjontaa suunnittelukaudella järjestämisluvan 
ja määrärahojen puitteissa määrällisesti riittävän, ammattitaitoisen 
työvoiman tarjonnan turvaamiseksi alueen elinkeinoelämän ja julkisen 
palvelutuotannon tarpeisiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että oppisopimuksen käyttöä edistetään 
monin keinoin. Ammatillista koulutusta toteutetaan entistä enemmän 
joustavammin työnantajien kanssa sekä räätälöidään yksilöllisiä 
opintopolkuja ja vaihtoehtoisia väyliä työelämään siirtymisen 
nopeuttamiseksi. Koulutuksen voi suorittaa joustavasti oppilaitoksessa, 
oppisopimuksella, näyttötutkintona, työpajassa ja näitä joustavasti 
yhdistäen. Opetuksessa painotetaan työssäoppimisen, 
ammattiosaamisen näyttöjen ja opiskelija-arvioinnin kehittämistä ja 
tähdätään koulutuksen kiinnittymiseen, keskeyttämisen vähentämiseen 
ja urasuunnitelmien selkeyttämiseen.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä painotetaan yrittäjille, 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja kaupungin hallintokunnille tarjottavia 
palveluja soveltuvin osin yhteistyössä kaupungin omien ammatillisten 
oppilaitosten kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että tuetun oppisopimuksen mallin 
jatkuvuuden turvaaminen annetun taloudellisen raamin puitteissa on 
perusteltua koulutuksellisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorien 
kustannustehokkaan tukemisen näkökulmasta katsottuna.

4.7.2 Koululaisten iltapäivätoiminta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee jatkossakin pyrkiä järjestämään 
iltapäivätoimintapaikkoja tarpeen mukaan sekä toteuttaa sähköinen 
hakumenettely.

- iltapäivätoiminnalle tulee suunnitella asianmukaiset toimitilat siten, 
että lapsilla on mahdollisuus myös rauhoittumiseen ja lepoon. 
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- vanhempien ja lasten mielipiteitä tulee selvittää ja ottaa ne huomioon 
lasten iltapäivätoimintaa suunniteltaessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetustoimen vuoden 2012 
talousarviokäsittelyssä lisättiin 1,0 milj. euron lisämääräraha 
perusopetuslain mukaiseen avustettavaan iltapäivätoimintaan, mikä 
turvaa palvelun laadullisen ja määrällisen riittävyyden vuonna 2013.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen 
siirtymisestä sähköiseen ilmoittautumiseen tehostaen itse 
hakuprosessia ja tuoden samalla joustavuutta annetun taloudellisen 
raamin puitteissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että opetus- ja kulttuuriministeriön 
yhteistyöryhmä on valmistellut perusopetuksen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan laatukortit, jotka ohjaavat ja 
takaavat toiminnan järjestämisessä huomioitavia laadullisia tekijöitä niin 
kunta- kuin toimijatasolla. Keskeisenä toimintaa ohjaavana tekijänä 
nähdään tarkoituksenmukaisten ja riittävien tilojen osittaminen 
toimintaan.

4.7.3 Kaupungin strategiaohjelman 2009–2012 toteuttaminen 
työväenopistoissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston tulee selvittää 
yhteistoiminnasta saatavat synergiaedut tilojen, kurssien ja koko 
toiminnan yhdistämisen osalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että suomenkielisen työväenopiston uusi 
organisaatiomalli otetaan käyttöön 1.5.2013 tavoitteena selkeyttää 
työväenopiston perustoiminnan tavoitteiden asettamista ja niihin 
pääsemistä johtamisen ja toiminnan järjestämisen kautta. Lisäksi uusi 
organisaatio mahdollistaa nykyistä paremmin opiston ydin- ja 
tukiprosessien sekä henkilöstön osaamisen järjestelmällisen 
kehittämisen.

Kaupunginhallitus toteaa, että on perusteltua jatkaa toimintaa vasta 
käynnistyvällä organisaatiolla. Myöskään strategiaohjelmaan 
2013–2016 ei sisälly työväenopistojen organisaatioiden uudistamiseen 
liittyvää toimenpidettä.

4.7.4 Työterveyspalvelujen toimivuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee varmistaa, että hallintokunnat yhteistyössä 
työterveyskeskuksen kanssa ryhtyvät toimenpiteisiin, joilla kaupungin 
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työntekijöiden sairauspoissaolojen määrää saadaan entisestään 
vähennettyä.

- työterveyskeskuksen tulee alentaa työterveyshuollon kustannuksia 
painottamalla aiempaa enemmän ennalta ehkäisevää 
työterveyshuoltoa.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelmaan 2013-2016 sisältyy, 
että toteutetaan työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishanke, jossa 
kehitetään konkreettisia toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja 
sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kaupunginhallitus seuraa 
työhyvinvoinnin sairauspoissaolojen kehittymistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla on vuosien ajan 
systemaattisesti kehitetty hyviä toimintatapoja työhyvinvoinnin 
johtamiseen. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on kääntynyt 
vuodesta 2010 lähtien laskuun ja ne ovat vähentyneet edelleen vaikka 
samanaikaisesti tehtyjen työpäivien määrä on lisääntynyt. Hyvä kehitys 
näkyy kaikilla toimialoilla ja ikäryhmissä. Myönteinen poissaolokehitys 
pyritään säilyttämään panostamalla edelleen työterveysyhteistyön 
tiivistämiseen ja kehittämiseen.

Kesällä voimaan tulleen työterveyshuolto- ja 
sairausvakuutuslakimuutoksen tavoitteena on tehostaa 
työterveyshuollon tukea pitkittyvien sairauspoissaolojen 
vähentämisessä. Tavoitteena on tukea työhön paluuta pitkän 
sairausloman jälkeen ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Kaupungilla on 
hyvät edellytykset toimia uuden linjauksen mukaisesti ja ennakoivasti 
työkykyongelmatilanteissa. Lakimuutoksen vaikutuksien toivotaan 
näkyvän työkykyarvioiden ja kuntoutussuunnitelmien lisääntymisenä ja 
sitä kautta pisimpien sairauspoissaolojen vähentymisenä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että 1.6.2012 voimaan tullut 
sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos asettaa juuri 
työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan haasteita. Laki 
velvoittaa työterveyshuoltoa ja työantajaa toimimaan aktiivisemmin 
tilanteissa, joissa työtekijän sairauspoissaolot alkavat pitkittyä. 
Työterveyskeskus on vastannut uusiin palveluodotuksiin toimintojaan 
uudelleen organisoimalla erilaisten asiakastarpeiden ja -segmenttien 
mukaisesti. Sairauspoissaoloja vähennetään suuntaamalla voimavaroja 
riskiryhmien tunnistamiseen ja kohdennettuihin toimenpiteisiin sekä 
työkykyjohtamista kehittämällä. Vahvistamalla työhyvinvointia ja 
työkykyä tukevaa toimintaa voidaan vaikuttaa myös eläköitymiseen ja 
työurien jatkamiseen.

4.8.1 Asuntotuotannon sujuvoittaminen kaavoituksen ja 
tontinluovutuksen keinoin
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

asuntotuotannon sujuvoittamiseen liittyen

- mikäli vilkasliikenteisten väylien varrelle halutaan 
täydennysrakentamista, tämä edellyttää joustavampaa melu- ja 
ilmanlaatunormien tulkintaa. Tähän liittyen kaupunginhallituksen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston tulee etsiä uusia toimintamalleja 
yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa sekä vaikuttaa maankäyttö- 
ja rakennuslain kokonaisarviointiin.

- kaupunginhallitukselle tulee tehdä esitys siitä, minkälaisella 
menettelyllä voitaisiin keventää kaavaprosessiin liittyvää virastojen 
lausuntokierrosta, miten jatkossa koordinoidaan kaavoituksen, 
tontinluovutuksen, esirakentamisen, kunnallistekniikan ja 
kadunrakennuksen prosessien limittämistä toisiinsa ja miten 
rakentamisen kilpailua voidaan lisätä ja kaavamääräyksiä väljentää 
markkinahinnaltaan edullisimmilla alueilla.

kaavoitukseen ja tontinluovutukseen liittyen

- kaupunkisuunnitteluviraston tulee pysäköintipolitiikkaselvityksen ja 
autottomista kohteista saatavien tulosten perusteella arvioida, toimiiko 
kaavoituksessa käytettävä autopaikkamäärien laskentaohje järkevällä 
ja perustellulla tavalla.

- tontinluovutuksen delegointisäädösten väljentämistä tulee harkita 
siten, että kaupunginvaltuusto vahvistaisi tontinluovutuksen 
vuokrausperusteiden periaatteet ja sopimuspäätökset voitaisiin 
mahdollisuuksien mukaan tehdä kiinteistölautakunnan sijasta 
virkamiestasolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että asuntotuotannon sujuvoittamistyöryhmä 
työskentelee vuoden 2013 loppuun. Työryhmän työn keskiössä on 
etsiä keinoja sujuvoittaa koko asuntotuotantoprosessia. Työryhmän työ 
keskittyy nimenomaan prosessien joustavuuteen ja samanaikaisuuden 
vahvistamiseen.  Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee lisäksi AM-
ohjelman täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti erillisselvityksen 
rakennusmarkkinoiden toimivuudesta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston johdolla on 
valmisteltu luonnos pysäköintipolitiikasta. Ohjelma on käsitelty keväällä 
2013 kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja tullaan käsittelemään 
edelleen kaupunginhallituksessa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti tullaan tutkimaan tontinvuokrauksen delegointikäytännön 
muuttamista siten, että valtuusto edelleen päättäisi 
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vuokrausperusteiden periaatteet, mutta sopimuspäätökset voitaisiin 
tehdä virkamiespäätöksellä. 

4.8.2 Koulutilojen kosteusvauriot

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginhallituksen tulee valmistella valtuustolle 
investointimäärärahojen kohdentamista koskevan päätöksenteon tueksi 
selvitys kaupungin palvelu- ja toimitilojen kosteus- ja homevaurioiden 
laajuudesta ja niiden korjaamisen vaatimista kustannuksista.

- sosiaali- ja terveysviraston koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, 
ympäristökeskuksen, työterveyskeskuksen ja opetusviraston 
työsuojelun tulee yhteistyössä laatia kaupunkitason ohje koulujen 
terveydellisten olojen tarkastusten järjestämisestä siten, ettei 
päällekkäistä työtä tehdä, vastuunjako on selkeä ja että koulut ja 
oppilaitokset tulevat tarkastetuksi säännöllisesti kolmen vuoden välein 
terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen (338/2011) 
edellyttämällä tavalla.

- tilakeskuksen tulee varmistaa sisäilmaongelmien tutkimus-
suunnittelu-korjaus  ketjun riittävä ohjaus. 

- kaupungin virastojen ja liikelaitosten tulee yhdessä kaupungin 
sisäilmatyöryhmän kanssa arvioida virastokohtaisten 
sisäilmatyöryhmien perustamisen tarve.

Kaupunginhallitus toteaa, että korjausrakentamisessa tulee asettaa 
etusijalle hankkeet jotka kohdistuvat rakennusten terveellisyyden ja 
turvallisuuden lisäämiseen sekä erityisesti koulurakennusten ja 
päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Tilakeskuksen 
teettämien selvitysten mukaan kosteusvauriokohteet sekä korjausvelka 
yleensä on varsin hyvin kartoitettu ja tiedossa, mutta tästä tiedosta 
voitaisiin jäsennellä uudelleen. 

Kaupunginhallitus kehottaa tilakeskusta tekemään tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen sisäilmaongelmien tutkimus-suunnittelu-
korjaus ketjun toimivuuden ja riittävän ohjauksen. 

Virastokohtaiset sisäilmaryhmät auttavat sekä tutkimusten että 
korjaustarpeiden priorisoinnissa sekä tiedotuksessa ja varmistavat 
ongelmatilanteissa prosessin mukaisen oikean toiminnan. 
Kaupunginhallitus kehottaa kaupungin sisäilmatyöryhmää arvioimaan 
virastokohtaisten sisäilmatyöryhmien perustamisen tarpeen ja 
perustamaan tarvittaessa ryhmiä niihin isoimpiin hallintokuntiin joissa 
omaa sisäilmatyöryhmää ei vielä ole. 

4.8.3 Kaupungin tyhjät tilat
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kiinteistöviraston tilakeskuksen tulee edelleen jatkaa kaupungin 
toiminnassa tarpeettomien korjausvelkaisten tilojen myymistä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen ja toteaa, 
että ehdotettu toimenpide toteuttaa kaupungin strategiaohjelmaan 
sisältyvää linjausta ulkopuolisille vuokrattavasta tilasta luopumisesta.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta pyytää 22.5.2013 mennessä kaupunginhallituksen 
lausuntoa arviointikertomuksen 2012 kohdista 1.5–4.8.3. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi 17.4.2013 (§ 62) arviointikertomuksen 
vuodelta 2012. 

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n 
mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia 
tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta 
kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Arviointikertomus 2012 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa 
arviointikertomuksessa esitetyistä eräistä vuoden 2012 toimintaa 
koskevista arvioista olisi annettava päätösehdotuksen mukainen 
lausunto.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2012

Päätöshistoria

Palmia-liikelaitoksen jk 02.05.2013 § 23

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös
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Helsingin kaupungin Palmia –liikelaitoksen johtokunta päätti todeta 
lausuntonaan seuraavasti:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksessa asetettujen
sitovien tavoitteiden toteutumista ja tuottavuuden kehittämistä
hallintokunnissa.

Kohta 2.6: Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Palmian sitova tavoite liittyy sen ehdottomasti tärkeimpään toiminnan
laatua kuvaavaan mittariin eli asiakastyytyväisyyteen. Asetettu tavoite
on toistaiseksi saavutettu, mutta sen saavuttaminen ei ole itsestään
selvää, koska asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat monelta osin
ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnoilta jatkuvia
kehitystoimenpiteitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palmia on myös
valmis avoimesti pohtimaan sen asiakkaina olevien hallintokuntien
kanssa tavoitteita prosesseille, joissa Palmia on mukana.

Kohta 4.1.1: Tuottavuus- ja hyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Palmian toiminta alkoi vuonna 2003. Palmian keskeinen
tuottavuusmittari on jalostusarvoindeksi ja sitä on onnistuttu
kehittämään suotuisasti joka vuosi vuodesta 2004 lähtien ja erityisesti
vuosina 2009-2011. Tuottavuus on noussut keskimäärin 7,1 %
vuosittain viimeisten kymmenen vuoden aikana. Palkkaindeksi on
noussut Palmian olemassaolon aikana 21,5 % ja elintarvikkeiden
hinnat esimerkiksi vuodesta 2008 13,3 % . Tästä huolimatta Palmian
palvelujen myyntihinnat ovat nousseet sen olemassaolon aikana vain
8,3 %.

Jatkuva tuottavuuden kehittäminen on perusedellytyksenä sille, että
Palmia tekee vuosittain positiivisen taloudellisen tuloksen. Tuottavuutta
kehitetään suunnitelmallisesti sekä Palmian liiketoimintayksiköissä että
tukitoiminnoissa päivittäisen johtamisen, jatkuvan parantamisen ja
kehitysprojektien avulla. Tähän Palmia panostaa myös
tulevaisuudessa. Koska tuottavuuden parantaminen on
sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan, Palmialla ei ole erillistä
tuottavuusohjelmaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sinikka Hukari, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 27210

sinikka.hukari(a)palmia.fi

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 26.04.2013 § 14
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HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
tarkastuslautakunnalle vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6, 
4.1.1 ja 4.1.2 seuraavan lausunnon:

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnalta on pyydetty lausuntoa 
vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6, 4.1.1 ja 4.1.2. 
Lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kohta 2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että ”hallintokuntien 
tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä hallintokuntarajat ylittäviä 
sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten tarkastuslautakunta on suositellut 
jo vuonna 2009”. 

Johtokunta toteaa, että Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen (Talpa) 
kaikki pääprosessit menevät yli virastorajojen. Yleensä prosessit 
alkavat virastoista ja jatkuvat Talpan puolella prosessin loppuun 
saakka. Jotta prosessit olisivat mahdollisimman tehokkaasti hoidettuja, 
edellyttää se sekä virastojen että Talpan päässä prosessien tuntemista, 
osaamista ja yhteisiin toimintatapoihin sitoutumista. Tämän 
toteutumiseksi Talpa on kuvannut prosessit, palvelukuvaukset ja 
työnjaot, jotka ovat kaikkien nähtävissä Helmi-intrassa. Lisäksi on 
järjestetty lukuisia asiakastilaisuuksia, joissa on työnjakoa, prosesseja 
ja muita yhteisiä asioita käsitelty asiakaskunnan, yksittäisen viraston ja 
yksittäisen prosessin näkökulmasta. Tänä vuonna erityistä huomiota 
kiinnitetään prosessivirheiden seurantaan ja niiden analysoimiseen ja 
korjaustoimenpiteisiin yhdessä virastojen kanssa. Tavoitteena on 
palvelujen laadun ja tuottavuuden parantaminen turhan työn 
poistamisen kautta.

Johtokunta toteaa vielä, että Talpalla ei ole ollut tarvetta asettaa 
virastojen ja liikelaitosten kanssa yhteisiä sitovia tavoitteita, koska se 
toimii kaikkien virastojen ja liikelaitosten kanssa päivittäisessä 
yhteistyössä ja prosessit sekä työnjako on sovittu ja kuvattu. 
Prosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä prosessien laadun 
parantamiseksi. 

Kohta 4.1.1 Tuottavuus ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”lautakuntien ja johtokuntien tulee 
sitoutua talousarvioraamiin siten, että ne osoittavat tarvittavat 
menosäästöt raamin sisältä, mikäli päättävät menojen lisäyksistä”. 
Johtokunta toteaa, että liikelaitoksena Talpalla ei ole raamia. Palvelut 
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on hinnoiteltu omakustannushintaan ja hintojen korottamisessa on 
noudatettu talousarvion laatimisohjeita. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että ”tuottavuustavoitteet tulee asettaa 
usealle vuodelle siten, että hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet 
saavuttaa ne ja niiden toteuttaminen on riittävän haasteellista”. 
Johtokunta toteaa, että Talpan tuottavuuden kasvutavoitteiksi asetettiin 
edelliselle strategiakaudelle 3 pistettä vuosittain. Tavoite oli 
haasteellinen varsinkin, kun strategiakaudelle ajoittui taloushallinnon 
järjestelmäuudistus. Tuottavuudessa päästiin vuonna 2012 pistelukuun 
112, kun perusvuotena oli vuosi 2009, jolloin Talpa muuttui 
liikelaitokseksi.

Kohta 4.1.2 Uuden laskentajärjestelmän käyttöönotto

Tarkastuslautakunta toteaa, että

”talous- ja suunnittelukeskuksen tulee saattaa Laske-järjestelmä 
asianmukaiseen kuntoon pikaisesti.

Järjestelmän konsolidointimodulin avulla tulee voida tuottaa kaupungin 
tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutumislaskelmat.

Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, tilinpäätöstä ja 
raportointia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi siten, että 
kaikki kaupungin virastot ja liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi.”

Johtokunta toteaa, että Laske-järjestelmä on Talpan työväline, jolla se 
toteuttaa valtaosan taloushallinnon palveluistaan kuten kirjanpito, 
sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, reskontrat, laskutus sekä 
asiakas- ja toimittajarekisterien ylläpito. Järjestelmän toimimattomuus 
aiheutti sen, että Talpa ei pystynyt vuonna 2012 toimimaan virastojen 
ja liikelaitosten kanssa sovittujen palvelusopimusten mukaisesti. Häiriöt 
kohdistuivat vakavimmin laskutukseen ja perintään, kirjanpidon 
ajantasaisuuteen ja raportointiin. Perintää ei edelleenkään pystytä 
hoitamaan suunnitellusti ja suunniteltua konsolidointimodulia ei pystytty 
käyttämään vuoden 2012 tilinpäätöksen laadinnassa. Koska 
järjestelmän puutteiden vuoksi Talpan tuottavuuden kasvu taittui 
vuonna 2012, sillä on erittäin suuri intressi, että järjestelmä saadaan 
toimimaan mahdollisimman pian suunnitelman mukaisesti.

Johtokunta toteaa vielä, että kaupungin virastoista ja liikelaitoksista 
rakennusvirasto, Stara, Helsingin Satama, Helsingin Energia ja 
liikennelaitos eivät vielä ole yhteisen laskentajärjestelmän käyttäjiä. 
Talpan ja Sataman kesken on käynnissä projekti Sataman siirtymiseksi 
vuoden 2014 alussa yhteisen järjestelmän käyttäjäksi. 
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Rakennusviraston ja Staran tilanne selvitetään Tasken käynnistämän 
hankinnasta maksuun -hankkeen yhteydessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuula Jäppinen

Lisätiedot
Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 17.04.2013 § 62

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2012 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin 
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 22.5.2013 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen 
kanssa.

10.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 577
Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden 
rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

HEL 2013-003131 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2013 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja 
maaperän puhdistus

 1 740 000 euroa kaukolämmön johtojen siirtoja varten
 360 000 euroa pohjatutkimuksiin

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 50 000 euroa tutkimuksiin, selvityksiin ja mittauksiin 
Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa

alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset 
ja toimenpiteet

 300 000 euroa johtosiirtoihin Lallukantiellä (Vartiokylä ja 
Mellunkylä)

 1 340 000 euroa polttoainesäiliöiden siirtoon Myllypurossa
 50 000 aaltoilututkimuksen tekemiseen
 70 000 ilmakuva-arkiston tekemiseen maaperän 

pilaantuneisuuden arviointia varten  

alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

 450 000 euroa pohjatutkimuksiin ja koerakentamiseen 
Östersundomissa

 300 000 euroa Tankovainion (Mellunkylä) pohjatutkimuksiin, 
pohjaveden havaintoverkon laatimiseen ja tulevien rakenteiden 
stabiliteetin arvioimiseen

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

 200 000 euroa alueen pohjatutkimuksiin 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kiinteistöviraston esitys, 4.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2013 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja 
maaperän puhdistus

 1 740 000 euroa kaukolämmön johtojen siirtoja varten
 360 000 euroa pohjatutkimuksiin

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 50 000 euroa tutkimuksiin, selvityksiin ja mittauksiin 
Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa

alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset 
ja toimenpiteet

 300 000 euroa johtosiirtoihin Lallukantiellä (Vartiokylä ja 
Mellunkylä)

 1 340 000 euroa polttoainesäiliöiden siirtoon Myllypurossa
 50 000 aaltoilututkimuksen tekemiseen
 70 000 ilmakuva-arkiston tekemiseen maaperän 

pilaantuneisuuden arviointia varten  

alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

 450 000 euroa pohjatutkimuksiin ja koerakentamiseen 
Östersundomissa

 300 000 euroa Tankovainion (Mellunkylä) pohjatutkimuksiin, 
pohjaveden havaintoverkon laatimiseen ja tulevien rakenteiden 
stabiliteetin arvioimiseen

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

 200 000 euroa alueen pohjatutkimuksiin 

Esittelijä
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Kaikki esityksessä esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia ja 
kustannusarviot perustuvat saatuihin tarjouksiin tai konsulttien tekemiin 
arvioihin.

Tonttiosaston kohteet

Kiinteistöviraston tonttiosastolla on vireillä tonttien luovutuksia sellaisilla 
alueilla, joilla joudutaan jatkamaan aikaisemmin aloitettuja johto- ja 
säiliösiirtoja. Kyseiset toimenpiteet on tehtävä, jotta tontit olisivat 
rakentamiskelpoisia. Kaikista kolmesta hankkeesta on tehty 
rahoituspäätös aikaisemmin.

Johto- ja säiliösiirrot johtuvat asemakaavojen muutoksia, minkä vuoksi 
kustannuksista vastaa tonttien omistaja (Khs 5.5.1997, 805 §).

Kalasatama

Kiinteistövirasto on vuokrannut Helsingin Sähköverkko Oy:lle (HSV) 
Suvilahti-Herttoniemi välisen voimajohtoalueen. HSV on siirtämässä 
kyseisen 110 kV johdon välillä Hanasaari - Kulosaari tarjouksen 
mukaisesti. Työ on aloitettu vuonna 2012 ja jatkuu vielä kuluvana 
vuonna. Voimalinja joudutaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan, jotta 
nykyisen linjan sijaintipaikan alla olevat korttelit 10586 (korttelitalo, 
koulu ja päiväkoti) ja asuinkortteli 10587 voitaisiin rakentaa. Johdon 
siirto vaikuttaa myös muun asemakaava-alueen rakennettavuuteen.

Kaupunginhallitus on vuonna 2012 myöntänyt voimalinjan siirtoon 
0,5 milj. euron määrärahan. Johtosiirron kokonaiskustannusarvio on 
2,3 milj. euroa, josta vuoden 2013 osuus on noin 1,74 milj. euroa. 
Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Vartiokylä ja Mellunkylä

Vartiokylän ja Mellunkylän Lallukantien alueella (korttelit 47196, 47288, 
47293 ja 45584-45585) päävesijohdon siirto on aloitettu vuonna 2012, 
jolloin kaupunginhallitus myönsi hankkeelle 2,41 milj. euron 
määrärahan. Päävesijohto joudutaan siirtämään tonteilta yleisille 
alueille. Lallukantien alueen asuntorakennusoikeus on yhteensä 
33 880 k-m², josta pientaloja on 22 400 k-m². Putkisiirto aiheutuu 
asemakaavan muutoksesta ja on välttämätön, jotta kyseiset korttelit 
voitaisiin rakentaa. Johto-osuus on yli 30 vuotta vanha, joten niiden 
1,9 milj. euron materiaalikustannuksista vastaa Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Hankkeesta kaupungille 
aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat noin 2,7 milj. euroa, josta 
vuoden 2013 osuus on noin 0,3 milj. euroa. 

Myllypuron asemakaavan muutosalueen 11810 pohjoisosan uusi 
rakennusoikeus on noin 32 000 k-m². Alueelle tulee ARA-asuntoja, 
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välimallin asuntotuotantoa sekä omakotitontteja. Myllypuron uuden 
asemakaava-alueen pohjoisosan kortteleissa 47305 ja 47306 sijaitsee 
Myllypuron huippu- ja varalämpökeskuksen polttoainesäiliöt. Jotta 
alueen korttelit voidaan saattaa rakentamiskelpoisiksi ja Myllypuron 
lämpökeskuksen toimintaedellytykset saadaan turvattua, on 
polttoainesäiliöt siirrettävä. Kaupunginhallitus on vuosina 2011–2012 
myöntänyt hankkeelle 0,44 milj. euron määrärahan säiliöiden siirron 
suunnittelua varten. Vuoden 2013 määrärahatarve on 
noin 1,34 milj. euroa. Siirron toteuttaminen alkaa vuonna 2013 ja jatkuu 
vuoteen 2015. Helsingin Energian tarjouksen mukainen kustannusarvio 
on yhteensä noin 4,4 milj. euroa. Koska uusien säiliöiden 
rakentamisesta on hyötyä Helsingin Energialle, arvioidaan uusien 
rakenteiden lisäarvo suunnittelun yhteydessä ja se vähennetään 
kaupungille tulevista arvioiduista kustannuksista.

Geoteknisen osaston kohteet

Länsisatama

Länsisatama jakautuu Jätkäsaaren ja Hernesaaren osa-alueeseen. 
Kumpikin on pääosin tehty meritäytöillä. Täyttäminen on tapahtunut 
pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuhteista ole 
olemassa. Tästä syystä maaperätietoja on syytä täydentää 
rakennusten, kanaaleiden ja katujen perustamisen suunnittelua varten. 

Jätkäsaaren alueella ovat ajankohtaisia katujen ja liikuntapuiston 
perustusrakenteiden suunnittelu sekä niihin liittyvät pohjatutkimukset. 
Lisäksi Jätkäsaaressa on sedimenttien varastointialtaita, joissa saven 
kiinteyttämiseksi tehdään stabiloitavuuskokeita sekoittamalla saveen 
mm. sementtiä ja voimalaitostuhkaa. Louhetäytölle rakennuksia 
perustettaessa on selvitettävä, voidaanko käyttää maanvaraista 
anturaperustusta vai edellyttääkö kohde paaluperustusta. Louhetäytön 
tiivistysmenetelmä on perinteisesti käytetty pudotustiivistystä, mutta 
uusia menetelmiä on tarkoitus vertailla. Tämä edellyttää maaperän 
painuma- ja sivusiirtymämittauksia. Tarkoitus on lisäksi selvittää 
mittauksin hienomman murskeen eroosioitumista louheen sekaan.

Hernesaareen on kaavailtu mm. merelle pengerrettävää 
helikopterikenttää sekä muuta rakentamista, jotka edellyttävät 
merialueelle tehtäviä pohjatutkimuksia kesällä 2013.

Rahoitustarve eri tutkimuksiin, selvityksiin ja mittauksiin Jätkäsaareen 
alueella on 0,3 milj. euroa ja Hernesaaren alueella 0,05 milj. euroa.

Kalasatama

Kalasataman alue on pääosin mereen pengerrettyä täyttöä. 
Verkkosaaren osa-alueella rantakaistaleen stabiliteetti joudutaan 
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varmistamaan erikoisrakenteella. Tuleva kelluvien asuntojen laiturialue 
vaatii liettymisen estävän, merenalaisen maarakenteen. Kumpiakin 
rakenteita varten tehdään vuonna 2013 täydentäviä pohjatutkimuksia 
sekä maa- että merialueella. Lisäksi Vanhankaupunginlahden pohja 
luodataan virtausmallinnusta varten. 

Kulosaaren sillan eteläpuolisella alueella tullaan vuonna 2013 
tekemään kairauksia maa- ja merialueella. Maa-alueen kairauksia 
tehdään Nihdin ja Sompasaaren alueella. Merialueella tehtäviä 
kairauksia tulee Sompasaaren itä- ja länsipuolelle. Pohjatutkimuksilla 
varmistetaan aluekohteen rakentamisen edellytykset ja 
pohjarakentamisen kustannukset. Kalasataman pohjatutkimuksia 
varten tarvitaan 0,36 milj. euron määräraha.

Östersundom

Östersundomin savikoille rakennetaan koepenkereitä. Niiden avulla 
ennakoidaan tulevien täyttöjen painumia. Koepenkereiden avulla 
saadaan suunnittelua varten paljon kokeellisia tuloksia laskennallisten 
menetelmien käytön tueksi. Koerakentaminen sisältää mm. 
maanäytteiden analysointia ja maaperän instrumentointia liikkeiden 
havainnoimiseksi.

Östersundomin alueen rakennettavuuden selvittämiseksi tehtävät 
pohjatutkimukset jatkuvat vuonna 2013. Vuonna 2012 Östersundomin 
pohjatutkimuksiin käytettiin 0,3 milj.euroa ja vuonna 2011 vastaavasti 
0,1 milj. euroa investointimäärärahoja. Vuoden 2013 määrärahatarve 
on 0,45 milj. euroa.

Aaltoilututkimus

Uusien merellisten alueiden suunnittelussa tarvitaan lähtötiedot 
aallokosta ja sen vaihtelusta. Tällaisia alueita on rakenteilla tai 
suunnitteilla tällä hetkellä runsaasti. Riittävän, mutta toisaalta 
realistisen aaltoiluvaran määrittäminen on turvallisuuteen ja 
taloudellisuuteen vaikuttava päätös alueiden kaavoituksessa.

Aaltoiluvara ja meriveden korkeus ovat rakennuskorkeuden ja 
meriveden vaikutuksilta suojautumisen kannalta keskeiset tekijät. 
Tutkimuksessa käytetään sekä aaltomallia että aaltomittauksia. 
Tuloksena saadaan kustannustehokkaasti kartat Helsingin koko 
rannikon aallokon korkeudesta.

Tutkimus on ajoitettu vuosille 2012–2015 ja sen 
kokonaiskustannusarvio on 0,15 milj. euroa. Vuonna 2012 
aaltoilututkimukseen käytettiin 0,04 milj. euroa. Tälle vuodelle tulee 
arvioitua enemmän kustannuksia mm. joidenkin laitteiden 
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korvaushankintojen sekä Kruunuvuorenrannan tuulimittausten vuoksi. 
Vuoden 2013 määrärahatarve on 0,05 milj. euroa.

Ilmakuvakartastot

Vanhoja ilmakuvia on olemassa eri lähteissä. Vanhimmat ulottuvat 
1920-luvulle. Ilmakuvista saadaan tietoa mm. esiintyneestä teollisesta 
toiminnasta. Vanhoja ilmakuvia käytetään apuna arvioitaessa 
maaperän pilaantuneisuutta. Lisäksi niitä käytetään apuna rakenteiden 
suunnittelussa. Ilmakuva-arkistot ovat vaarassa hävitä. Vuonna 2012 
kiinteistöviraston geotekninen osasto aloitti Helsingin alueelta 
olemassa olevien ilmakuvien inventoinnin, hankinnan ja tallentamisen 
omana työnä. Jatkotyö kilpailutetaan ja tilataan ulkopuoliselta 
toimittajalta. Eri aikakaudet kattava ilmakuva-aineisto tulee kaikkien 
hallintokuntien käyttöön. Ilmakuvakartastojen perustamista varten 
tarvittaisiin 0,07 milj. euron määräraha.

Tankovainio

Suuri osa Tankovainion tulevaa rakentamista sijoittuu savikolle tai 
savikon reunoille. Alueen erityispiirteenä on lähellä maanpintaa oleva, 
paineellinen pohjavesi. Lisäksi se kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen. 
Kyseiselle osa-alueelle on esitetty esirakentamista. Menetelmää ei ole 
vielä valittu.

Esirakentamista palveleviin pohjatutkimuksiin, pohjaveden pinnan 
havaintoverkon laatimiseen sekä tulevien rakenteiden stabiliteettien 
arvioimiseen tarvittaisiin 0,30 milj. euron määräraha vuodelle 2013.

Kruunuvuori

Kruunuvuoren tulevalla rakentamisalueella on hyvin erityyppisiä osia. 
Osassa maasto on luonnontilaista ja osassa entistä ja sittemmin 
purettua öljynjalostamoa. Alueella on pienimuotoisia savikkoja 
(Hopealaakso) ja toisaalta kallioisia osuuksia. Eteläosassa on tarkoitus 
tehdä meritäyttöjä.

Vuodelle 2013 esitetään varattavaksi 0,20 milj. euroa kaavoitusta ja 
esirakentamista palveleviin pohjatutkimuksiin. 

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi edellä 
mainittuihin toimenpiteisiin kiinteistövirastolle yhteensä 5,16 milj. euron 
määrärahan (alv 0 %).

Esittelijä toteaa, että vuoden 2013 talousarviosta kiinteistövirastolle 
myönnettävät yhteensä 5 160 000 euron määrärahat tulisi myöntää 
seuraavasti:
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 Kalasatamassa tehtäviin kaukolämmön johtosiirtoihin tarvittava  
1 740 000 euroa ja pohjatutkimuksiin varten tarvittava            
360 000 euroa alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, 
esirakentaminen ja maaperän puhdistus

 Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa tehtäviin tutkimuksiin, 
selvityksiin ja mittauksiin tarvittava 350 000 euroa alakohdasta 
 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 Lallukantiellä tehtäviin johtosiirtoihin tarvittava 300 000 euroa ja 
Myllypuron polttoainesäiliöiden siirtoon tarvittava                         
1 340 000 euroa sekä aaltoilumittauksiin tarvittava 50 000 euroa 
ja ilmakuva-arkiston tekemiseen maaperän pilaantuneisuuden 
arviointia varten tarvittava 70 000 euroa alakohdasta 8 01 02 11, 
Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 pohjatutkimuksiin ja koerakentamiseen Östersundomissa
tarvittava 450 000 euroa ja Tankovainion (Mellunkylä) 
pohjatutkimuksiin, pohjaveden havaintoverkon laatimiseen ja 
tulevien rakenteiden stabiliteetin arvioimiseen tarvittava            
300 000 euroa talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu 
esirakentaminen ja

 Kruunuvuorenrannan pohjatutkimuksiin tarvittava 200 000 euroa 
alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöviraston esitys, 4.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Taloushallintpalvelu-liikelaitos
Talous- ja suunnittelukeskus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 92 (158)
Kaupunginhallitus

Kj/5
13.05.2013

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

§ 578
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan 
euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -
juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismäärärahan jäljellä olevasta 
1,085 miljoonan euron määrästä nuorten osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun  
turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 
1,042 miljoonaa euroa:

1. liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä 
tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja 
työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa

2. tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-
indikaattoritietokannan perustamiseen  42 000 euroa

Hankkeista raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä. Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan 
myös sukupuolinäkökulman.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan jäsen Puhakan vastaehdotuksen 
mukaisesti siten, että sen loppuun lisätään: "Samalla kaupunginhallitus 
kehottaa huomioimaan myös sukupuolinäkökulman."

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään päätösehdotuksen 2 kappaleen jatkoksi: 
"Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan myös 
sukupuolinäkökulman."

Kannattajat: Tarja Tenkula

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
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tero.niininen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Liv - nuorten yhteiskuntatakuu.pdf
2 Tieke -Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikuntavirasto Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Tietokeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Nuorisoasiainkeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -
juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismäärärahan jäljellä olevasta 
1,085 miljoonan euron määrästä nuorten osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun  
turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 
1,042 miljoonaa euroa:

1. liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä 
tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja 
työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa

2. tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-
indikaattoritietokannan perustamiseen  42 000 euroa

Hankkeista raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä.

Esittelijä

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron 
jäljellä olevan erillismäärärahan käyttösuunnitelmaa nuorten 
syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin on valmisteltu keväällä 2013 
osana valtuustokauden 2013-2016 strategiohjelmaa. Strategiaohjelma 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.4.2013. Juhlavuoden jäljellä 
olevan erillismäärärahan käyttösuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain 
lasten ja nuorten edistämiseen tarkoitetun määrärahan kanssa keväällä 
2013 ja erillismäärärahan kohdentamisessa on lisäksi huomioitu lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan 
kohdennukset.
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Kaupunginjohtaja arvioi, että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu 
parhaiten liikuntaviraston työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden 
järjestämisen sekä koulutusta ja työllistämistä edistävien 
toimenpiteiden ja tietokeskuksen lasten ja nuorten hyvinvointi-
indikaattoritietokannan perustamisen kautta. Henkilöstökeskuksen 
koordinoimaa nykyistä toimivaa RESPA-toimintamallia tukee 
liikuntaviraston esitetty erillishanke vahvasti. Kaupunginjohtaja toteaa 
lisäksi, että henkilöstökeskus varaa vuosittain talousarviossaan jo 
rahoituksen nuorten palkkaamiseen kesätöihin ja henkilöstökeskuksen 
koordinoima RESPA-toimintamalli työttömien 17-29 vuotiaiden nuorten 
yhteiskuntakuun toteuttamiseksi kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyönä 
mahdollistaa vielä lisämäärärahan kohdentamisen koululaisten ja 
opiskelijoiden työllistämiseen kesäisin. Näin nuorisoasiankeskuksen 
esitys lisäkesätyöpaikkojen luomiseksi kahdeksi viikoksi peruskoulun 
päättäneille nuorille on nähty jo olemassa olevien toimivien 
toimintamallien kanssa pitkälti samansisältöiseksi.

Liikuntaviraston toimenpiteet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi 
keskittyy työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä 
koulutusta ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin erityisesti liikunta-
alaa hyödyntäen. Liikuntaviraston aikaisemmat hankkeet ovat 
mahdollistaneet mm. nuorten työllistämisen liikuntaseurojen ohjaajiksi 
sekä liikunta-alan oppisopimuskoulutuksen järjestämisen yhteistyössä 
liikuntaseurojen kanssa. Työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden 
järjestämisessä hyödynnetään jo olemassa olevien hankkeiden 
synnyttämiä toimivia malleja, (esim. Stadin kundi kondikseen  - hyvät 
käytännöt) sekä hallintokuntien rajat ylittävää palveluketjumallia 
esimerkkinä, puolustusvoimien kanssa toteutettava Aikalisä-hanke. 
Toimintakykyä tukevan mielekkään vapaa-ajan ja arkirytmin 
edistämisessä käytetään hyväksi vapaamuotoisia pelivuorokäytäntöjä 
sekä muita nuorille suunnattuja harrasteliikunnan palveluita (esim. 
FunAction). Kohderyhmänä näissä toiminnoissa on nuorten 
yhteiskuntatakuun mukaisesti työttömät helsinkiläiset nuoret mukaan 
lukien maahanmuuttajataustaiset nuoret. 

Liikuntaviraston liikunnanohjausosasto koordinoi hanketta. Toiminnan 
kehittämisestä ja koordinaatiosta vastaamaan palkataan 
liikunnanohjausosastolle yksi työntekijä hankerahalla. Hanke on 
kolmevuotinen ajoittuen vuosille 2013-2016. Hanke toimii tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin työllisyyshoidon kanssa, erityisesti 
henkilöstökeskuksen RESPA-hankkeen ja tulevaisuustiskin kanssa 
sekä sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuki – yksikön kanssa. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan järjestämisessä ovat myös 
liikuntajärjestöt. 

Nuoret ja nuorten toimintamahdollisuuksien edistäminen on yksi 
tulevan strategiakauden painopistealueita. Nuorisolain mukaan kunnan 
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tulee tehdä nuorten hyvinvointiselvitys, jota tietokeskuksen lasten ja 
nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustaminen tukee 
vahvasti. Hanke mahdollistaa joustavan nuorten hyvinvointiselvityksen 
tuottamisen ja palvelee useita hallintokuntia ja koko kaupunkia. Selvitys 
vastaa tietokeskuksen julkaisemaa "Nuoret alueittain" -julkaisua, mutta 
on tietosisällöltään laajempi. Hankkeen tavoitteena on uuden 
tietotuotteen ja -palvelun tarjoamat perustiedot helsinkiläisistä nuorista, 
lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Tietotuote on jatkuvapäivitteinen ja 
sisältää aina tuoreimman saatavilla olevan tiedon. Tietotuote sisältää 
vuorovaikutteisia toimintoja niin, että käyttäjällä on mahdollista rajata 
aineistoa ja muokata tietojen esitystapaa. Tietotuotteen tietosisältöä on 
mahdollista laajentaa, mikäli uutta tietoaineistoa on saatavilla. 

Hankkeen toteuttaminen vaatii määrittely- ja suunnittelutyötä sekä 
tietokannan ja sen päälle rakennettavien toiminnallisuuksien 
toteuttamisen ja testauksen kustannuksiltaan yhteensä 42 000 euroa.

Kaupunginjohtaja toteaa lopuksi, että haasteen pitkäaikaisuuden vuoksi 
on tärkeätä etsiä uusia ratkaisumalleja ja toteutustapoja tulevaisuuden 
koulutus- ja työmallien luomiseksi. Nykyiset kuntien ja valtion 
toimintamallit ja säännöt eivät saa olla esteenä nuorten tulevaisuuden 
rakentamisessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Liv - nuorten yhteiskuntatakuu.pdf
2 Tieke -Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikuntavirasto Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Tietokeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Nuorisoasiainkeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Liikuntavirasto
Tietokeskus
Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 555

Pöydälle 06.05.2013

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

02.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.04.2012 § 85

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron 
erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
toimenpiteisiin.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään 
vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Lukua / kohtaa  euroa
   
1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 10 000 000
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Esittelijä
Kaupunginhallitus
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§ 579
Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemien päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 
127 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

8 Keskushallinnon organisaation uudistaminen (§126)
  
 Kaupunginhallitus päätti virkaa haettavaksi 

julistamatta siirtää rahoitusjohtaja Tapio Korhosen 
kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan 1.1.2014 
lukien.

  
 Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 

kansliapäällikön virkaan siirrettävää viranhaltijaa 
tekemään välttämättömät viraston päällikön 
toimivaltaan kuuluvat ja johtosäännön toimeenpanoon 
liittyvät päätökset jo ennen kaupunginkanslian 
johtosäännön voimaantuloa. 

  
 Lisäksi kaupunginhallitus päätti perustaa 

kaupunginkansliaan 1.1.2014 lukien seuraavat 
osastopäällikön virat, joiden kokonaispalkat on 
määritelty Hay-arvioinnin perusteella:

  
 - elinkeinojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 

8000 euroa kuukaudessa,
  
 - hallintojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7300 

euroa kuukaudessa,
  
 - henkilöstöjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 

7800 euroa kuukaudessa,
  
 - kaupunginlakimiehen virka, jonka kokonaispalkka on 

7800 euroa kuukaudessa
  
 - rahoitusjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 9000 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 99 (158)
Kaupunginhallitus

Kj/6
13.05.2013

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

euroa kuukaudessa,
  
 - tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka, jonka 

kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa.
  
 Kaupunginhallitus päätti myös, virkoja haettavaksi 

julistamatta, siirtää 1.1.2014 lukien
  
 - elinkeinojohtajan virkaan suostumuksensa 

mukaisesti elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan
  
 - hallintojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti 

osastopäällikkö Juha Summasen
  
 - henkilöstöjohtajan virkaan suostumuksensa 

mukaisesti osastopäällikkö Marja-Liisa Pohjaniemen
  
 - kaupunginlakimiehen virkaan suostumuksensa 

mukaisesti kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan
  
 - rahoitusjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti 

talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin.
  
 Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja 

suunnittelukeskusta huolehtimaan tietotekniikka- ja 
viestintäjohtajan viran haettavaksi julistamisesta 
edellä mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

  
 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa 

myöhemmin esittämään hallintokeskuksen, 
henkilöstökeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen virastopäälliköiden ja 
osastopäälliköiden virkojen lakkauttamista.

  
 Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille. 
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle, 

henkilöstökeskukselle sekä talous- ja 
suunnittelukeskukselle.

  
 Muutoksenhaku: 
  
 Virkojen perustamisen ja virkoihin siirtämisen osalta: 
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
  
 Viran haettavaksi julistamista koskevan kehotuksen 

osalta: Muutoksenhakukielto, valmistelu
  
 Muilta osin: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano
  
9 Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat 

muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä 
eräisiin johtosääntöihin (§127) 

  
 Tiedoksi hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle, 

talous- ja suunnittelukeskukselle sekä 
taloushallintopalvelu -liikelaitoksen, Palmia-
liikelaitoksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -
liikelaitoksen johtokunnille.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen, Sami Sarvilinna

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 
126 ja 127 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen 
jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön 
seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

8 Keskushallinnon organisaation uudistaminen (§126)
  
 Kaupunginhallitus päättänee virkaa haettavaksi 

julistamatta siirtää rahoitusjohtaja Tapio Korhosen 
kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan 1.1.2014 
lukien.

  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

kansliapäällikön virkaan siirrettävää viranhaltijaa 
tekemään välttämättömät viraston päällikön 
toimivaltaan kuuluvat ja johtosäännön toimeenpanoon 
liittyvät päätökset jo ennen kaupunginkanslian 
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johtosäännön voimaantuloa. 
  
 Lisäksi kaupunginhallitus päättänee perustaa 

kaupunginkansliaan 1.1.2014 lukien seuraavat 
osastopäällikön virat, joiden kokonaispalkat on 
määritelty Hay-arvioinnin perusteella:

  
 - elinkeinojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 

8000 euroa kuukaudessa,
  
 - hallintojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7300 

euroa kuukaudessa,
  
 - henkilöstöjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 

7800 euroa kuukaudessa,
  
 - kaupunginlakimiehen virka, jonka kokonaispalkka on 

7800 euroa kuukaudessa
  
 - rahoitusjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 9000 

euroa kuukaudessa,
  
 - tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka, jonka 

kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa.
  
 Kaupunginhallitus päättänee myös, virkoja haettavaksi 

julistamatta, siirtää 1.1.2014 lukien
  
 - elinkeinojohtajan virkaan suostumuksensa 

mukaisesti elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan
  
 - hallintojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti 

osastopäällikkö Juha Summasen
  
 - henkilöstöjohtajan virkaan suostumuksensa 

mukaisesti osastopäällikkö Marja-Liisa Pohjaniemen
  
 - kaupunginlakimiehen virkaan suostumuksensa 

mukaisesti kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan
  
 - rahoitusjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti 

talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin.
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 Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- 
ja suunnittelukeskusta huolehtimaan tietotekniikka- ja 
viestintäjohtajan viran haettavaksi julistamisesta 
edellä mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

  
 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

kaupunginjohtajaa myöhemmin esittämään 
hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen virastopäälliköiden ja 
osastopäälliköiden virkojen lakkauttamista.

  
 Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille. 
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle, 

henkilöstökeskukselle sekä talous- ja 
suunnittelukeskukselle.

  
 Muutoksenhaku: 
  
 Virkojen perustamisen ja virkoihin siirtämisen osalta: 

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
  
 Viran haettavaksi julistamista koskevan kehotuksen 

osalta: Muutoksenhakukielto, valmistelu
  
 Muilta osin: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano
  
9 Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat 

muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä 
eräisiin johtosääntöihin (§127) 

  
 Tiedoksi hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle, 

talous- ja suunnittelukeskukselle sekä 
taloushallintopalvelu -liikelaitoksen, Palmia-
liikelaitoksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -
liikelaitoksen johtokunnille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 580
Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen 
täytäntöönpano

Pöydälle 13.05.2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 
§ 122 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

4 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin 
kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja, 
liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä

  
 - noudattamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013 

hyväksymää strategiaohjelmaa 2013–2016
  
 - ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset 

mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013 
toiminnassa

  
 - ottamaan huomioon, että strategiaohjelman 

tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko 
valtuustokautta 2013–2016 ja että toimenpiteiden 
toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista 
toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion 
laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen 
hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

  
 Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa 

jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti:
  
 1
 kaupunginjohtajaa valmistelemaan ehdotuksen 

kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista 
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valmistelevan kaupunginhallituksen alaisen jaoston 
perustamisesta siten, että jaosto voi aloittaa viiveettä 
toimintansa. Jaosto tekee esitykset 
johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että 
ehdotukset voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa

  
 2
 kaupunginjohtajaa valmistelemaan ehdotuksen 

kaupunginhallituksen alaisen IT-jaoston 
perustamisesta siten, että jaosto voi aloittaa viiveettä 
toimintansa

  
 3
 henkilöstökeskusta yhteistyössä opetusviraston, 

nuorisoasiainkeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston ja 
talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
valmistelemaan nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamisen koordinoinnista kaupungin tasolla 
esityksen kaupunginhallitukselle 31.10.2013 
mennessä

  
 4
 sosiaali- ja terveysvirastoa yhteistyössä 

varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, 
liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan 
ehdotuksen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja 
nuorten tukemisesta yhteisellä prosessilla

  
 5
 henkilöstökeskusta laatimaan 31.3.2014 mennessä 

toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa 
”Kansainvälinen Helsinki - Maahanmuuttajat 
aktiivisina kaupunkilaisina” mainitut toimenpiteet 
täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että 
toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien 
osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään 
maahanmuuttajien työttömyyttä ja 
maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä.

  
 6
 tietokeskusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, 

opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
tekemään selvityksen ja toimenpide-ehdotukset miten 
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hyvinvointierojen muutoksia Helsingissä voidaan 
entistä tarkemmin seurata ja miten seurannan tuloksia 
voidaan hyödyntää hyvinvointierojen kaventamiseksi.

  
 7
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä kiinteistöviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja hallintokeskuksen 
viestintäosaston kanssa ehdotuksen 
kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä toukokuun 
2014 loppuun mennessä.

  
 8
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, liikuntaviraston, rakennusviraston ja 
Helsingin Sataman kanssa ehdotuksen Meri-Helsingin 
kehittämisohjelmaksi toukokuun 2014 loppuun 
mennessä.

  
 9
 talous- ja suunnittelukeskusta toukokuun 2014 

loppuun mennessä valmistelemaan yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston kanssa 
toimenpideohjelman kaupungin yritysmyönteisyyden 
lisäämiseksi.

  
 10
 talous- ja suunnittelukeskusta vuoden 2013 loppuun 

mennessä valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, rakennusviraston, hallintokeskuksen 
oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa 
toimenpideohjelman avaintoimialojen 
kasvuedellytysten vahvistamiseksi.

  
 11
 kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaan 

yhteistyössä kiinteistöviraston, rakennusviraston ja 
talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
toimenpidesuunnitelman Pasila-Vallila-Kalasatama -
akselin kehittämisestä työpaikka- ja 
yritysvyöhykkeenä vuoden 2013 loppuun mennessä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2013 106 (158)
Kaupunginhallitus

Kj/7
13.05.2013

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

Toimenpidesuunnitelma on osa laajempaa kaupungin 
yritysalueiden kehittämisen kokonaisuutta.

  
 12
 talous- ja suunnittelukeskusta toukokuun 2014 

loppuun mennessä selvittämään yhteistyössä sosiaali- 
ja terveysviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston ja alan toimijoiden kanssa 
mahdollisuudet luoda terveyden ja hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä Helsinkiin ensisijaisesti Marian 
sairaalan alueelle. 

  
 13
 kulttuurikeskusta yhteistyössä kaupunginkirjaston, 

kaupunginmuseon, taidemuseon, kaupunginorkesterin 
ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
valmistelemaan ehdotuksen kulttuurialojen 
päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen 
uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi 
kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava 
valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.

  
 14
 kaupunkisuunnitteluvirastoa, liikennelaitosta ja talous- 

ja suunnittelukeskusta valmistelemaan esityksen 
poikkihallinnollisen ratikkaprojektin perustamisesta

  
 15
 energiansäästöneuvottelukuntaa laatimaan 

ehdotuksen tavoitteiksi energian-säästön lisäämiseksi 
29.11.2013 mennessä

  
 16
 talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysviraston ja kiinteistöviraston kanssa 
valmistelemaan asunnottomuuden vähentämiseen 
tähtäävän ohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä

  
 17
 kaikkia virastoja ja liikelaitoksia laatimaan 

tuottavuusohjelmat ja suunnitelmat eläköitymiseen 
varautumiseksi sekä viemään ne lauta- ja johtokuntien 
käsiteltäväksi osana vuoden 2014 
talousarvioehdotusta ja vuosien 2014–2016 
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taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginhallituksen 
25.3.2013 hyväksymän raamin ja talousarvion 
laatimisohjeiden mukaisesti.

  
 18
 kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa 
kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja 
tehostamissuunnitelmien laatimisen ohjeet 6.6.2013 
mennessä. Ohjeiden tulee mahdollistaa virastojen ja 
hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka 
tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen 
ja säästöt tilakustannuksista.

  
 19
 kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan 

yhteistyössä työterveyskeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa ehdotuksen työryhmän 
perustamisesta laatimaan vuoden 2013 loppuun 
mennessä suunnitelman avokonttoreiden/ 
monitilatoimistojen käyttöön siirtymisestä 
hallintotyössä

  
 20
 henkilöstökeskusta, työterveyskeskusta ja talous- ja 

suunnittelukeskusta valmistelemaan työhyvinvoinnin 
lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi 
työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeen 
suunnitelman 30.10.2013 mennessä.

  
 21
 rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston, 

asuntotuotantotoimiston ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan 
ehdotuksen työryhmän perustamisesta 29.8.2013 
mennessä toteuttamaan hanketta rakentamisen 
laadun parantamisesta tavoitteena 
elinkaarikustannusten pienentäminen.

  
 22
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

ehdotuksen työryhmän perustamisesta selvittämään 
31.12.2013 mennessä teknisen puolen virasto- ja 
vastuurakenteen sekä nykyiset virastorajat leikkaavat 
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prosessit ja tarkastelemaan tilahallinnon, 
rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen 
kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi 
tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toiminta-
malli

  
 23
 talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 

ehdotukset 30.5.2014 mennessä toimialarajat 
ylittävän johtamisen pilottihankkeista mm. 
johtamisjärjestelmän uudistamisesta, sosiaaliviraston 
ja terveyskeskuksen toiminnasta saatujen 
kokemusten sekä teknisen puolen virasto- ja 
lautakuntarakenteen uudistamisesta saatujen 
kokemusten perusteella.

  
 24
 talous- ja suunnittelukeskusta tekemään yhteistyössä 

avustuksia myöntävien virastojen kanssa selvityksen 
31.10.2013 mennessä kaupungin ulkopuolisten 
toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen 
keskittämisestä kaupunginhallitukselle

  
 25
 Helsingin Energia -liikelaitosta ja Helsingin Satama -

liikelaitosta yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan 
ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

  
 26
 talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia -

liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset 
toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

  
 27
 talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että 

valmistellaan tarvittavat selvitykset kaupungin 
kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen 
järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellyttämällä tavalla

  
 28
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 talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa 
valmistelemaan ehdotuksen HKL:n operatiivisen 
toiminnan ja infran toimintamallin järjestämisestä 
vuoden 2013 loppuun mennessä.

  
  
 29
 talous- ja suunnittelukeskusta syyskuun 2013 loppuun 

mennessä valmistelemaan yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
kanssa toimintamallin merkittävien maankäyttö-  ja 
rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten 
arvioimiseksi

  
 30 
 talous- ja suunnittelukeskusta raportoimaan 

strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä kaksi 
kertaa vuodessa kaupunginhallituksen iltakoululle 
sekä valmistelemaan ehdotuksen strategiaohjelman 
mittareiden seurannasta. Lisäksi kaupunginhallituksen 
iltakoululle raportoidaan erikseen 
täytäntöönpanopäätöksen keskeisistä hankkeista:

  
 - kaupunginhallituksen tulevat uudet jaostot esittävät 

suunnitelman raportoinnistaan
  
 - nuorten yhteiskuntatakuu
  
 - kulttuurialojen päätöksenteko- ja 

organisaatiorakenteen uudistus
  
 - kaupungin yritysmyönteisyyden lisääminen
  
 - tilankäytön tehostaminen ja hallintokuntien poikki 

ulottuva toimitilaohjelma
  
 - teknisen puolen virasto- ja lautakuntarakenteen 

uudistaminen
  
 Kaupunginvaltuusto on 24.4.2013 päättänyt 

keskushallinnon uudistuksesta. Toimenpiteet 
toteutetaan vuonna 2013 voimassa olevan 
organisaation mukaisesti. Keskushallinnon vastuulla 
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olevien toimenpiteiden toteutusta jatkaa vuoden 2014 
alusta kaupunginkanslia.

  
 Toivomusponnet (Modig, Wallgren) kaupunginjohtajan 

valmisteltavaksi.
  
 Toivomusponsi (Nieminen) kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponnet (Muurinen, Rissanen, Asko-

Seljavaara) sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

  
 Toivomusponnet (Koskinen, Ingervo) sivistys- ja 

henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
 Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja 

liikelaitoksille. 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 559

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 581
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 6.5.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
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 seuraavien viranomaisten 
viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 6.5.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
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  
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- 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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§ 582
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

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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§ 583
Kesämaja-alueiden maanvuokraussopimusten vuokrausperusteiden 
määrääminen

HEL 2012-013251 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
vuokraamaan kesämaja-alueita 1.1.2013 - 31.12.2032 aikana 
seuraavia perusteita noudattaen:

- Lammassaaren, Lauttasaaren, Pitkäluodon ja Varissaaren 
asemakaavoitetut kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2032 asti lukuun 
ottamatta Lammassaaren ja Lauttasaaren siirrettävien majojen aloja, 
jotka vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi. 

- Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrataan korkeintaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa. 

- Asemakaavoittamattomat kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2020 
asti kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat 
voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 asti.

- Asemakaavoitetun kesämaja-alueen vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa 20 euron perusvuosivuokraa kesämajaa 
kohden. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä 370 euroa kesämajaa 
kohden.

- Asemakaavoitetulla kesämaja-alueella olevien yhdistysten 
rakennusten alojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 
0,50 euron ja kaupungin rakennusten osalta 0,70 euron 
perusvuosivuokraa/m2/vuosi. 

- Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä yhdistysten rakennusten osalta 
9 euroa/m2/vuosi ja kaupungin rakennusten osalta 13 euroa/m2/vuosi.

- Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä ehtoja.

Päätös ei koske Lauttasaaressa olevaa sotainvalidien aluetta, jonka 
osalta vuokrausperusteet käsitellään erikseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 30.10.2012
2 Kesämajat yhteystiedot 2012.pdf
3 Kartta kesämaja-alueista
4 Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 9.4.2013
5 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
6 JHL ry:n lausunto
7 Kivinokan kannatusyhdistys ry:n lausunto
8 Pelastuslaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n lausunto
9 Poliisimajalaiset ry:n lausunto
10 Särkiniemen Mökkiläiset ry:n lausunto
11 Vasikkasaaren Mökkiläiset ry:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
vuokraamaan kesämaja-alueita 1.1.2013 - 31.12.2032 aikana 
seuraavia perusteita noudattaen:

- Lammassaaren, Lauttasaaren, Pitkäluodon ja Varissaaren 
asemakaavoitetut kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2032 asti lukuun 
ottamatta Lammassaaren ja Lauttasaaren siirrettävien majojen aloja, 
jotka vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi. 

- Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrataan korkeintaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa. 

- Asemakaavoittamattomat kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2020 
asti kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat 
voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 asti.

- Asemakaavoitetun kesämaja-alueen vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa 20 euron perusvuosivuokraa kesämajaa 
kohden. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä 370 euroa kesämajaa 
kohden.

- Asemakaavoitetulla kesämaja-alueella olevien yhdistysten 
rakennusten alojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 
0,50 euron ja kaupungin rakennusten osalta 0,70 euron 
perusvuosivuokraa/m2/vuosi. 

- Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä yhdistysten rakennusten osalta 
9 euroa/m2/vuosi ja kaupungin rakennusten osalta 13 euroa/m2/vuosi.

- Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä ehtoja.
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Päätös ei koske Lauttasaaressa olevaa sotainvalidien aluetta, jonka 
osalta vuokrausperusteet käsitellään erikseen.

Esittelijä

Aikaisemmat vuokrausperusteet

Yleisten töiden lautakunta päätti 28.11.2002 kesämaja-alueiden 
vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavista periaatteista. Tuolloin 
vuokra-ajaksi määritettiin Lauttasaaren asemakaavoitetuille alueille 10 
vuotta ja asemakaavoittamattomille alueille korkeintaan viisi vuotta. 
Lauttasaaren asemakaavoitettujen ja eräiden muiden kesämaja-
alueiden maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2012. 

Lauttasaaren asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuosivuokra on 
nykyisen sopimuksen mukaan 320 euroa ja muiden kesämaja-alueiden 
vuosivuokra 300 euroa kesämajaa kohden. Yhdistysten rakennusten 
alojen osalta vuokraksi vuonna 2002 vahvistettiin 7,5 euroa/m2/vuosi ja 
kaupungin rakennusten osalta 11,5 euroa/m2/vuosi. 

Yleisten töiden lautakunnan esitys 

Yleisten töiden lautakunta on 30.10.2012 tehnyt esityksen kesämaja-
alueiden vuokrausperusteiden määräämiseksi, koska uuden 
vuokrakauden alkaessa 1.1.2013 alueille on määrättävä uudet 
vuokrausperusteet. Vuokrausta koskeva asia käsitellään 
kaupunginhallituksessa, koska vuokra-ajaksi on eräiden kohteiden 
osalta esitetty yli 10 vuotta.

Yleisten töiden lautakunta esittää vuokratason tarkistamista rahan 
arvon muutosta vastaavasti. Virallinen elinkustannusindeksi, jossa 
lokakuu 1951 on 100, on noussut tammikuusta 2003 elokuuhun 2012 
1569 pisteestä 1865 pisteeseen eli 18,8 %.

Lautakunnan esityksen mukaan asemakaavoitetut kesämaja-alueet 
vuokrattaisiin 30 vuodeksi eli 2042 asti. Vasikkasaaren kesämaja-alue 
vuokrattaisiin kuitenkin korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan, 
kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa. Asemakaavoittamattomilla 
kaava-alueilla olevat kesämaja-alueet vuokrattaisiin 31.12.2020 
saakka. Kesämaja-alueet vuokrataan niiden nykyisille 
vuokralaisyhdistyksille.

Lautakunnan esitys on liitteenä 1. Esityksen liitteenä on lista 
kesämajoista 2012 sekä kartta maja-alueiden sijainnista. Nämä ovat 
liitteinä 2 ja 3.

Kesämaja-alueet
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Helsingillä on yhdeksän kesämaja-aluetta, joilla on yli 1 600 
kesämajaa. Kesämaja-alueet ovat seuraavat (suluissa kesämajojen 
lukumäärät):

Lauttasaari 388 kpl):

Lauttasaaren Särkiniemen-Veijarivuoren ja Länsiulapanniemen 
kesämaja-alueilla on voimassa olevat asemakaavat (10360 ja 10365). 
Kesämajoille on hyväksytty rakentamistapaohjeet. Kesämajoille 
osoitetut alueet voidaan vuokrata HKL-kesämajat ry:lle, 
Poliisimajalaiset ry:lle ja Särkiniemen mökkiläiset ry:lle. Siirrettäviä 
majoja on 23 kpl.

Sotainvalidien kesämaja-alue:

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 § 45, että sotainvalidien kesämaja-
alueella olevat majanpaikat vuokrataan suoraan helsinkiläisille 
sotainvalideille ja heidän leskillensä 1.1.2010 - 31.12.2015 väliseksi 
ajaksi ja että majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja 
heidän leskiinsä. Lauttasaaren asemakaavoissa kesämajoille 
osoitettujen alueiden ulkopuolella olevista kesämajoista on siirretty tälle 
alueelle 30 kesämajaa. Siirtämättä on vielä edellä mainitut 23 
kesämajaa Särkiniemestä ja neljä poliisien alueelta.

Sotainvalidien alue ei ole mukana nyt käsittelyn kohteena olevassa 
esityksessä, koska kaupunginhallituksen päätöstä koskeva valitusasia 
on kesken.

Lammassaari (106+22 kpl):

Lammassaaressa on 2009 voimaan tullut asemakaava (11775). 
Kesämajoille on keväällä 2012 hyväksytty rakentamistapaohjeet. 
Asemakaavassa osoitetun kesämaja-alueen ulkopuolella on 17 
kesämajaa, jotka tulee siirtää kaavan osoittamalle alueelle. Paikat 
näille on osoitettu. Asemakaava mahdollistaa lisäksi 22 uuden 
kesämajan rakentamisen. Uudet paikat arvotaan avoimen haun 
perusteella. Kesämajoille osoitettu alue voidaan vuokrata 
Raittiusyhdistys Koitto ry:lle. 

Vasikkasaari (51 kpl):

Vasikkasaaren asemakaavassa (10600) on rakennusaloja yksityisten 
vapaa-ajan asuntojen lisäksi matkailuelinkeinoa palvelevia rakennuksia 
varten. Asemakaavan toteuttaminen ei ole käynnistynyt vielä. 
Kesämaja-alue voidaan vuokrata Vasikkasaaren mökkiläiset ry:lle.

Varis- ja Pitkäluoto (20 kpl):
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Kruunuvuorenrannan eteläosan 10.10.2012 hyväksytyssä 
asemakaavassa (12080) Varis- ja Pitkäluodolle on osoitettu kesämaja-
alue. Kaava on lainvoimainen.  Alue voidaan vuokrata 
Pelastuslaitoksen kesäkotiyhdistys ry:lle.

Satamasaari (109 kpl):

Satamasaareen laaditaan asemakaavaa, joka varmistaa 
kesämajatoiminnan jatkumisen. Kaava saataneen 
kaupunkisuunnittelulautakuntaan keväällä 2013.  Alue voidaan 
vuokrata Satamasaarelaiset ry:lle.

Stansvik (23+30 kpl):

Stansvikinnummen asemakaava on valmisteilla. Uuden kylän mökit (30 
kpl) on tarkoitus siirtää Vanhan kylän alueelle. Asemakaava ei vielä ole 
tullut voimaan eikä kesämajojen rakentamistapaohjeita ole vielä 
hyväksytty. Alue voidaan vuokrata Julkis- ja yksityisalojen 
toimihenkilöliitto Jyty Helsinki ry:lle.

Kivinokka (608 kpl):

Kivinokka on selvitysaluetta, jonne laaditaan osayleiskaavaa. 
Kesämaja-alueet on vuokrattu yleisten töiden lautakunnan päätöksin 
Kivinokkalaiset ry:lle ja Helsingin Ponnistus ry:lle vuoden 2020 loppuun 
sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n Helsingin 
yhteisjärjestölle vuoden 2013 loppuun saakka. Viimeksi mainittu alue 
voidaan vuokrata edelleen JHL:lle.

Sipoon Hanskinen (66 kpl):

Sipoon kunnanvaltuusto on 13.6.2012 hyväksynyt saariston ja rannikon 
osayleiskaavan. Päätöksestä on tehty 18 valitusta Helsingin hallinto-
oikeuteen. Hanskinen on osayleiskaavassa loma-aluetta, jolle saa 
rakentaa yhteisön käyttöön loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia 
rakennuksia. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue voidaan 
vuokrata Hanskisen mökkiläiset ry:lle ja Helsingin Kala- ja Erätoverit 
ry:lle.

Espoon Varsasaari (235 kpl):

Espoon eteläosien yleiskaava on voimassa. Tekeillä on saariston 
osayleiskaava, jossa alue on tarkoitettu virkistyskäyttöön. Alue voidaan 
vuokrata Varsasaari-yhdistys ry:lle. 

Lisäksi kesämaja-alueilla on vähäisiä kaupungin omistamia 
rakennuksia ja rakennelmia, jotka vuokrataan kesämajayhdistyksille 
niiden käyttöön. Kesämaja-alueilla on yhdistysten omistamia saunoja ja 
muita rakennuksia, joiden alat vuokrataan yhdistyksille. 
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Saadut lausunnot

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan 30.11.2012, että 
asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuokra-aika saisi olla 
korkeintaan kaksikymmentä vuotta. Lammassaaren siirrettävien 
majojen alojen vuokra-aikaa ei tulisi jatkaa. Vasikkasaaren osalta 
asemakaavan toteutumisen edistämiseksi yhden vuoden vuokra-aika 
olisi tarkoituksenmukainen. Koska Kivinokan maankäyttöä ollaan 
suunnittelemassa, ei Kivinokkaa tulisi ottaa mukaan, mutta koska 
suurin osa Kivinokan kesämaja-alueista on sopimuksen piirissä 
vuoteen 2020 asti, tulee nyt uusittavien sopimusten takarajana olla 
2020.

Kesämajayhdistykset kannattavat lausunnoissaan yleisten töiden 
lautakunnan esittämää vuokra-aikaa 31.12.2042 asti. Perusteluina 
mainitaan mm. investointisuunnitelmat joillakin kesämaja-alueilla. 
Siirtyville kesämajoille yhdistyksiltä tuli kannatusta yleisten lautakunnan 
esitykselle viiden vuoden vuokra-ajasta.

Yleisten töiden lautakunta on 9.4.2013 antanut lausuntonsa 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon ja kesämajayhdistysten 
kannanottojen johdosta. Lautakunta viittaa vuokra-aikojen osalta 
30.10.2012 tekemäänsä esitykseen. Lautakunta päätti asiasta 
yksimielisesti vastoin esittelijän esitystä. 

Lautakunnan esittelijän esityksessä vuokra-ajan päättymisajankohdaksi 
ehdotetaan 31.12.2032 Lauttasaaren, Lammassaaren sekä 
Varisluodon ja Pitkäluodon asemakaavoitettujen alueiden osalta sekä 
korkeintaan kolmeksi vuodeksi Vasikkasaaren alueella sekä 
Lammassaaren ja Lauttasaaren siirrettävien kesämajojen alojen osalta. 
Kivinokassa päättynyttä sopimusta ehdotetaan jatkettavaksi 
31.12.2030 saakka.

Esityslistateksti 9.4.2013, josta käy ilmi lautakunnan esittelijän esitys 
perusteluineen on liitteenä 4. Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on 
liitteenä 5 ja yhdistysten lausunnot liitteinä 6 - 11. 

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että tähän asti asemakaavoitettujen kesämaja-
alueiden vuokrasopimukset ovat olleet enintään kymmenen vuoden 
pituisia ja muilla kuin asemakaavoitetuilla alueilla lyhyempiä. Nyt 
asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden vuokra-aikaa ehdotetaan 
pidennettäväksi huomattavasti, lautakunnan ehdotuksessa 30 
vuodeksi. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan todennut, että 
kolmenkymmenen vuoden vuokra-aika on kaavoituksen näkökulmasta 
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liian pitkä. Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä maankäytön 
joustavuuden, yleisen virkistyskäytön ja tasapuolisen kohtelun 
varmistamiseksi vuokra-ajan tulisi olla kohtuullinen sekä vuokraajan 
että maanomistajan näkökulmasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto onkin 
ehdottanut korkeintaan 20 vuoden vuokra-aikaa asemakaavoitetuille 
kesämaja-alueille ja siirrettävien majojen aloille hyvin lyhyttä 
(Vasikkasaari) sopimusta tai sitä, ettei sopimusta jatkettaisi 
(Vasikkasaari). Lausunnossa viitataan myös valmisteilla olevaan 
yleiskaavatyöhön.

Kesämajayhdistysten kannalta riittävän pitkä vuokra-aika olisi tarpeen 
mm. alueilla toteutettavien kesämajoja palvelevien investointien takia. 
Joissakin yhdistysten kannanotoissa viitataan myös siirtolapuutarha-
alueiden sopimuksiin, jotka ovat 30 vuoden pituisia. Siirtolapuutarhojen 
sopimukset ovat voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. 
Siirtolapuutarha-alueet eroavat kuitenkin kesämaja-alueista mm. siten, 
että siirtolapuutarha-alueet ovat rajattuja alueita, niillä olevat mökit ovat 
kooltaan suurempia ja niihin liittyy oma pihapiiri toisin kuin kesämajoilla. 
Myös vuokrataso on korkeampi.

Uuden yleiskaavan laatimistyö on käynnistynyt. Vuoden 2016 aikana 
päätettäväksi tulevalla yleiskaavalla ohjataan yksityiskohtaisempaa 
maankäytön suunnittelua noin vuoteen 2030 saakka.

Esittelijä katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston ja yleisten töiden 
lautakunnan esittelijän 9.4.2013 esittämä korkeintaan 20 vuoden 
vuokra-aika olisi mm. meneillään olevan yleiskaavatyön sekä tulevan 
yleiskaavan ajatellun ohjausvaikutusajan kannalta 
tarkoituksenmukainen asemakaavoitettujen kesämaja-alueiden osalta. 
Tähänastisiin vuokrakausiin nähden kaksi kertaa pidempää vuokra-
aikaa voidaan pitää myös kesämajayhdistysten tarpeiden kannalta 
riittävänä. Kahdenkymmenen vuoden sopimukset koskisivat siten 
Lauttasaaren, Lammassaaren, Varisluodon ja Pitkäluodon 
asemakaavoitettuja alueita.

Lauttasaaren ja Lammassaaren siirrettävien mökkien osalta esittelijä 
pitää kolmen vuoden vuokra-aikaa perusteltuna. Kolme vuotta on 
kohtuullinen siirtymäaika kesämajojen omistajien kannalta. Kaupunki 
osoittaa alueilta uudet paikat siirtymään joutuville.

Vasikkasaaren asemakaava, joka sisältää myös matkailua palvelevaa 
rakentamista, on valmis, mutta sen toteuttamista vasta harkitaan. 
Vuokra-aikaa ei näin ollen ole syytä määritellä kovin pitkäksi. 
Tarkoituksenmukainen vuokra-aika olisi tässä vaiheessa korkeintaan 
kolme vuotta.

Kivinokan alueella olevat JHL ry:n Helsingin yhteisjärjestön kesämaja-
alueiden osalta 31.12.2020 päättyvä vuokra-aika on perusteltu, koska 
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myös voimassa olevat kaksi muuta sopimusta päättyvät vuoden 2020 
lopussa.

Sotainvalidien alueen osalta kaupunginhallituksen vuonna 2011 
päättämiä vuokrausperusteita koskeva valitusasia on vireillä 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Alue ei sisälly nyt käsittelyssä 
olevaan esitykseen. Alueen kohtalo ratkaistaan vasta sitten, kun 
valitusasia on käsitelty loppuun.

Asemakaavoittamattomat alueet (Satamasaari, Stansvik, Espoon 
Varsasaari ja Sipoon Hanskinen) on tarkoituksenmukaista vuokrata 
31.12.2020 saakka kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat 
asemakaavat tulevat voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 
saakka. 

Asemakaavoitetun kesämaja-alueen vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa 20 euron perusvuosivuokraa kesämajaa 
kohden. Yhden kesämajanpaikan indeksiin sidotuksi vuosivuokraksi 
muodostuu yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen mukaan 20 euroa x 
(1865:100) = 373 euroa. Vuokra muuttuu vuosittain indeksin muutosta 
vastaavasti. Muulla alueella vuosivuokra on kiinteä 370 euroa 
kesämajaa kohden. 

Yleisten töiden lautakunnan mukaan esitettyä vuokratasoa voidaan 
pitää kohtuullisena, kun sitä verrataan siirtolapuutarhapalstojen 
vuosivuokraan, joka on noin 520 euroa 400 m2:n palstasta 
mökkeineen. Kesämajamokkien keskimääräinen koko on 12 - 16 m2, 
eikä niillä ole omaa pihapiiriä.

Yhdistysten rakennusten alojen ja kaupungin rakennusten vuokria on 
perusteltua korottaa vastaavasti. Asemakaavoitetulla kesämaja-
alueella olevien yhdistysten rakennusten alojen vuosivuokra määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua 100 vastaavaa 0,50 euron ja kaupungin rakennusten osalta 
0,70 euron perusvuosivuokraa/m2/vuosi. Muulla alueella vuosivuokra 
on kiinteä yhdistysten rakennusten osalta 9 euroa/m2/vuosi ja 
kaupungin rakennusten osalta 13 euroa/m2/vuosi.

Muuten noudatetaan yleisten töiden lautakunnan päättämiä ehtoja. 

Kesämaja-alueiden vuokraukset tuodaan vielä erikseen yleisten töiden 
lautakunnan päätettäväksi vuokrausperusteiden hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 30.10.2012
2 Kesämajat yhteystiedot 2012.pdf
3 Kartta kesämaja-alueista
4 Yleisten töiden lautakunnan esityslistateksti 9.4.2013
5 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
6 JHL ry:n lausunto
7 Kivinokan kannatusyhdistys ry:n lausunto
8 Pelastuslaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n lausunto
9 Poliisimajalaiset ry:n lausunto
10 Särkiniemen Mökkiläiset ry:n lausunto
11 Vasikkasaaren Mökkiläiset ry:n lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 09.04.2013 § 154

HEL 2012-013251 T 10 01 01 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta viittaa vuokra-aikojen osalta 
kaupunginhallitukselle 30.10.2012 § 486  tekemäänsä esitykseen.

Lauttasaaren ja Lammassaaren sekä Varis- ja Pitkäluodon kesämaja-
alueet vuokrataan 31.12.2042 asti lukuun ottamatta siirrettävien 
majojen aloja, jotka vuokrataan korkeintaan viideksi vuodeksi 
kerrallaan.

Vasikkasaaren kesämaja-alue vuokrataan korkeintaan viideksi 
vuodeksi kerrallaan kunnes asemakaava on päätetty toteuttaa.

Asemakaavoittamattomat kesämaja-alueet vuokrataan 31.12.2020 asti 
kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat 
voimaan, jolloin ne vuokrataan 31.12.2042 asti.

Käsittely

09.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Dennis Pasterstein: Yleisten töiden lautakunta esittää vuokra-aikojen 
osalta kaupunginhallitukselle 30.10.2012 § 486 tekemänsä esityksen 
mukaista päätöstä.

Kannattajat: Aura Kostiainen

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Dennis 
Pastersteinin vastaehdotuksen.

26.03.2013 Pöydälle

30.10.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Palautettiin

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi
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§ 584
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama)

HEL 2013-005381 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/45/04.08/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta, joka koskee merihiekan, kiviainesten, 
pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja 
tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä 
Kalasatamassa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan 
lausuntoon ja toteaa seuraavaa.

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin 
olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella 
Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista. 
Kaupunginhallitus katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa 
voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen.

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden 
hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. 
Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia 
säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä 
vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Kaupunginhallitus katsoo, että Kalasataman välivarastointialueen 
päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa 
huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen 
pienenee oleellisesti. Lupahakemuksen käsittämästä toiminnasta 
aiheutuvien ympäristöhäiriöiden torjuntaan, hallintaan ja riittävään 
tarkkailuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun 
sekä liikenteeseen. Erityisesti murskaustoiminta vähentää merkittävästi 
lähialueen asumisviihtyisyyttä. Kaupunginhallitus katsookin, että 
toimintaa harjoitettaessa tulee olla erityisen huolellinen estettäessä 
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kiviaineiden murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn leviäminen 
lähikaupunginosiin. 

Kaupunginhallitus katsoo, että meluavimpia toimintoja, kuten 
murskausta, tulee alueella harjoittaa vain siinä määrin, kuin se 
Kalasataman rakentamisen kannalta on tarpeen. Murskaus tulee 
rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–18. 
Murskauksen osalta ympäristölupa tulee myöntää siten, että 
lupamääräyksiä määräajoin muuttamalla voidaan hallita murskauksesta 
aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä asuville, 
työskenteleville tai liikkuville ihmisille.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan 
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus liitteineen
3 Kartta
4 Ympäristölautakunta 7.5.2013, esitys

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta, joka koskee merihiekan, kiviainesten, 
pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja 
tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä 
Kalasatamassa:
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan 
lausuntoon ja toteaa seuraavaa.

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin 
olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella 
Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista. 
Kaupunginhallitus katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa 
voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen.

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden 
hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. 
Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia 
säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä 
vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Kaupunginhallitus katsoo, että Kalasataman välivarastointialueen 
päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa 
huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen 
pienenee oleellisesti. Lupahakemuksen käsittämästä toiminnasta 
aiheutuvien ympäristöhäiriöiden torjuntaan, hallintaan ja riittävään 
tarkkailuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun 
sekä liikenteeseen. Erityisesti murskaustoiminta vähentää merkittävästi 
lähialueen asumisviihtyisyyttä. Kaupunginhallitus katsookin, että 
toimintaa harjoitettaessa tulee olla erityisen huolellinen estettäessä 
kiviaineiden murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn leviäminen 
lähikaupunginosiin. 

Kaupunginhallitus katsoo, että meluavimpia toimintoja, kuten 
murskausta, tulee alueella harjoittaa vain siinä määrin, kuin se 
Kalasataman rakentamisen kannalta on tarpeen. Murskaus tulee 
rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–18. 
Murskauksen osalta ympäristölupa tulee myöntää siten, että 
lupamääräyksiä määräajoin muuttamalla voidaan hallita murskauksesta 
aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä asuville, 
työskenteleville tai liikkuville ihmisille.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan 
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hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 
merihiekan, kiviainesten, pilaantumattomien maa-ainesten, 
sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä stabiloinnin 
sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa. Lausunto 
pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 17.5.2013 mennessä.

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin 
olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella 
Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista. 
Nykyinen, lähes vastaavaa toimintaa koskeva Uudenmaan 
ympäristökeskuksen 16.12.2009 No YS 1613 myöntämä ympäristölupa 
on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin 
ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta.

Hakemuksen tiivistelmä

Kalasataman alue on ollut aikaisemmin lähinnä satama- ja 
teollisuusaluetta. Alueen käyttötarkoitus muuttuu ja alueelle 
rakennetaan vuosina 2009-2035 asumista noin 15 000 asukkaalle ja 
toimitiloja noin 390 000 kerrosneliötä. 

Alue rakennetaan osakokonaisuuksina vaiheittain ja tämän vuoksi 
alueella tarvitaan massojen välivarastointi- ja käsittelyaluetta 
mahdollistamaan massojen hyötykäyttöä ja minimoimaan kuljetuksia. 
Sompasaaressa toimii tällä hetkellä massojen välivarastointi- ja 
esikäsittelyalue, jonka ympäristölupa on voimassa vuoden 2013 
loppuun asti.

Alueen koko on noin 12,4 hehtaaria ja sen omistaa Helsingin kaupunki. 
Massojen välivarastointiin ja esikäsittelyyn käytetään aluksi koko 
aluetta, mutta käytettävän alueen koko pienenee rakentamisen 
edetessä pohjoisesta etelään päin vuodesta 2016 alkaen. Alue on 
asfaltoitu ja aidattu. 

Alue rajautuu pohjoisessa rakenteilla olevaan Sörnäistenniemen 
alueeseen. Etelä-, itä- ja länsipuolella on vaihtelevan kokoiset 
kaistaleet entistä satamakenttää, jota ympäröi meri.

Välivarastointialueen enimmäiskapasiteetti on 770 000 m³. 
Välivarastoitavia materiaaleja ovat merihiekka ja pilaantumattomat 
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maa-ainekset, kiviainekset, sedimentit (sisältävät osittain haitta-
aineita), asfaltti-, betoni- ja tiilijäte sekä stabiloinnin sideaineet. Alueella 
ei välivarastoida pilaantuneita maa-aineksia.

Ruoppaussedimentit kuivataan kuivatusaltaissa. Alueen pohjoisosassa 
sijaitsevan nykyisen sedimenttialtaan käyttöä sedimenttien 
välivarastointiin ja kuivatukseen jatketaan. Lisäksi alueen eteläosaan 
suunnitellaan rakennettavaksi kaksi sedimenttiallasta. Kuivauksessa 
vesi poistuu sedimenteistä ja suotautuu keräysaltaisiin, josta se 
johdetaan haitta-ainepitoisuuksista riippuen joko sadevesiviemäreiden 
kautta mereen tai jätevesiviemäriin. Osa vedestä poistuu 
kuivatusaltaista myös haihtumalla.

Muita alueella toteutettavia esikäsittelymenetelmiä ovat 
ruoppausmassojen ja koheesiomassojen stabilointi, massojen seulonta 
ja välppäys, pulverointi sekä purkumateriaalien (betonin ja asfaltin) 
murskaus.

Välivarastoitavat ja esikäsiteltävät massat ovat pääosin peräisin 
Kalasataman alueelta. Alueella voidaan välivarastoida myös muualta 
Helsingin alueelta peräisin olevia massoja sekä stabiloinnin sideaineita. 
Välivarastoitavat massat hyötykäytetään Helsingin eri 
rakennushankkeissa.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät lähinnä meluun ja ilman 
laatuun (pöly) sekä liikenteen vaikutuksiin. Pölypäästöjä estetään 
tarvittaessa kastelemalla, peittämällä varastokasoja ja laitevalinnoilla. 
Melun haittavaikutuksia vähennetään rajoittamalla työaika arkipäiviin 
kello 7-22. Alueelta mereen huuhtoutuva kiintoaines voi aiheuttaa 
tilapäistä veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua 
merivedessä alueen välittömässä läheisyydessä sateisina aikoina. 
Pysyviä muutoksia veden laatuun ei aiheudu. 

Pöly- ja meluvaikutuksia, mereen johdettavien vesien laatua sekä 
vaikutuksia meriveden laatuun tarkkaillaan. 

Toiminnan tilapäisyydestä, alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja 
päästöjen vähentämistoimenpiteistä johtuen haitalliset vaikutukset 
ympäristöön arvioidaan vähäisiksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus liitteineen
3 Kartta
4 Ympäristölautakunta 7.5.2013, esitys

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 07.05.2013 § 150

HEL 2013-005381 T 11 01 00 00

ESAVI/45/04.08/2013

Päätös

Ympäristölautakunta, joka on myös Helsingin kaupungin 
terveydensuojeluviranomainen, päätti antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, 
joka koskee erilaisten massojen välivarastointia ja käsittelyä 
Kalasatamassa.

Toiminta-alueen ympäristö

Toiminta-alue sijaitsee Sörnäisten entisen satama-alueen eteläosassa, 
jossa asuntorakentaminen on tarkoitus alkaa suunnitelmien mukaan 
vuonna 2014. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 12,8 hehtaaria, mutta 
se pienenee rakentamisen edetessä. Alue on kokonaisuudessaan 
Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Satama-alueen pohjoisosassa rakentaminen on alkanut ja uusissa 
rakennuksissa noin 200 metrin päässä toiminta-alueesta on asukkaita.  
Suunnitellun välivarastointialueen eteläpuolella sijaitsee noin 240 
metrin päässä Tervasaaren ulkoilupuisto. Kaakkoispuolella sijaitsee 
Korkeasaaren eläintarha lähimmillään noin 220 metrin etäisyydellä. 
Itäpuolella sijaitsee Mustikkamaan ulkoilualue lähimmillään noin 100 
metrin etäisyydellä. Luoteis- ja pohjoispuolella on erilaisia yritys- ja 
toimistotiloja. Merihaan asuinalue sijaitsee noin 400 metrin päässä ja 
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Katajanokan pohjoisreunan asuin- ja toimistorakennukset sijaitsevat 
noin 600 metrin etäisyydellä alueesta. Välivarastointialue rajoittuu 
länsipuolella Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitokseen, jonka 
yhteydessä on hiilisatama. Välivarastointialueen alitse kulkee Helsingin 
Energian Mustikkamaalla sijaitsevat polttoöljyn kalliosäiliöt ja 
Hanasaaren voimalaitoksen yhdistävä kallioon louhittu putkitunneli. 

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet

Sompasaaren sataman alueella on alun perin ollut kaksi kallioista 
saarta, Sompasaari ja Nihti. Sörnäisten satama-alueen ranta-aluetta on 
täytetty 1950-luvulta lähtien louheella, kivillä, soralla, rakennusjätteellä 
ja polttolaitoksen kuonalla. Satama-alueen itä- ja länsiosiin on 
rakennettu louhepenkereet. Penkereiden ja saarten väliset täytöt on 
tehty osittain kantavien kitkamaakerrosten ja osittain savikerrosten 
päälle. Sompasaaren entisellä satama-alueella on päällystettyjä 
kenttiä, varastoalueita, liikenneväyliä ja rakennuspohjia. Maakerrosten 
kokonaispaksuus alueella on tutkimuksien mukaan 0,7–22,0 metriä.

Välivarastoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden 
pinta on suhteellisen lähellä maanpinnan tasoa, noin tasolla +2,3…+2,9 
metriä. Pohjaveden pinta noudattaa merenpinnan vaihteluita.

Välivarastointialueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 
useassa vaiheessa vuodesta 2001 alkaen. Tutkimuksissa on havaittu, 
että alue on paikoitellen pilaantunut raskasmetalleilla ja
öljyhiilivedyillä. Haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston 
asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot tai ylemmät tai alemmat 
ohjearvot. Tutkimuksissa havaittiin myös merkkejä polyaromaattisista 
hiilivedyistä. Pilaantuneisuuden aiheuttajiksi on arvioitu alueella 
sijainnutta vesikalustovarikkoa, satamatoimintoja, muuntajia tai 
pilaantuneita täyttömaita.

Toiminnan kuvaus

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin 
olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella 
Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan
jatkamista. Nykyinen, lähes vastaavaa toimintaa koskeva Uudenmaan 
ympäristökeskuksen 16.12.2009  No YS 1613  myöntämä 
ympäristölupa on voimassa vuoden 2013 loppuun. 

Massojen välivarastointi ja käsittely

Alueella tullaan välivarastoimaan merihiekkaa, louhetta ja 
pilaantumattomia ylijäämämaita, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteitä, 
ruoppaussedimenttejä ja stabiloinnin sideaineita (sementti, rikinpoiston 
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lopputuote, lentotuhka, kalkki, kipsipohjaiset sideaineet, 
masuunikuona). Pilaantumattomilla ylijäämämailla tarkoitetaan maita, 
joiden haitallisten aineiden pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston 
asetuksessa säädettyjen alempien ohjearvojen (ns. kynnysarvomaat). 
Maa-aines voi myös sisältää mineraalisia rakennusjätteitä. 

Välivarastoalueen enimmäiskapasiteetti on 770 000 m³. Massat 
välivarastoidaan kasoissa, joiden korkeus on pääsääntöisesti alle 10 
metriä.

Merihiekka ja pilaantumattomat maa- ja kiviainekset

Ylijäämämaat ovat peräisin rakennuskohteista Helsingin, ensisijaisesti 
Kalasataman alueilta. Niitä ja Helsingin lähistön merialueilta peräisin 
oleva merihiekkaa välivarastoidaan kerrallaan enintään 300 000 m³. 
Kiviainesta varastoidaan enimmillään 300 000 m³. Kiviainesta ei 
murskata.

Massoja seulotaan ja välpätään erikokoisten ainesten erottamiseksi. 
Käytössä on siirrettävä kalusto, jota voidaan käyttää koko toiminta-
alueella.

Rakennusjätteet

Asfaltti-, betoni- ja tiilijäte on peräisin purkukohteista Kalasataman 
alueelta tai muista purkukohteista Helsingin alueelta. Varastomäärä on 
enintään 50 000 m³.

Rakennusjätteitä pulveroidaan ja murskataan. Murskaukseen 
käytetään siirrettävää kalustoa. Vuosittain rakennusjätteitä murskataan 
yhteensä muutaman viikon ajan. Murskauspaikat ovat toiminta-alueen 
etelä- ja keskiosissa. Massoja seulotaan ja välpätään erikokoisten 
ainesten erottamiseksi. Käytössä on siirrettävä kalusto, jota voidaan 
käyttää koko toiminta-alueella.

Sedimentit

Helsingin alueen kunnostusruoppauksista peräisin olevia sedimenttejä 
varastoidaan enintään 100 000 m³. Ne voivat sisältää kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia. Sedimentit varastoidaan ja kuivatetaan 
matalissa louheesta ja kitkamaasta rakennetuissa altaissa, jotka 
vuorataan suodatinkankaalla. Alueella on ennestään yksi noin 
hehtaarin suuruinen allas. Toiminta-alueen eteläosaan rakennetaan 
kaksi uutta allasta yhteiseltä pinta-alaltaan 3,6 hehtaaria. Altaiden 
syvyydet ovat 2–4 metriä. Altaiden pohja on asfalttia.
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Sedimenttien kuivatus- ja käsittelyaltaista irtoava vesi kerätään erillisiin 
altaisiin, joista se johdetaan laadun mukaan esikäsiteltynä (kiintoaineen 
erotus/öljynerotus) joko mereen tai jätevesiviemäriin. 
Hakija esittää, että mereen johdettavien vesien osalta sovellettaisiin 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kalasataman kaivantovesien 
johtamiselle vuonna 2012 myönnetyssä ympäristöluvassa esitettyjä 
enimmäispitoisuusrajoja.

Sideaineet

Sideaineita varastoidaan kerrallaan enintään 20 000 m³. Kuivat 
sideaineet varastoidaan säiliöissä. Kostutetut sideaineet varastoidaan 
aumoissa.

Materiaali                         m³
Ylijäämämaat ja merihiekka 300 000
Kiviaines 300 000
Asfaltti-, betoni- ja tiilijäte  50 000
Ruoppaussedimentit 100 000
Sideaineet  20 000
Yhteensä 770 000

Yhteenveto välivarastoitavien ja käsiteltävien massojen 
enimmäismääristä 

Varastoinnin toteutus

Alueen stabiliteetti säätelee massojen välivarastointia mm. siten, että 
varastoitavien massojen vähimmäisetäisyyden laiturialueen reunasta 
on oltava vähintään 30 metriä. Massojen välivarastokasojen sallittu 
korkeus on 2–20 metriä.

Varasto- ja käsittelyalue on aidattu.

Toimintaa on alustavasti tarkoitus jatkaa vuoteen 2021 saakka. 
Päivittäinen toiminta-aika on arkisin 7–22 läpi vuoden. Merihiekan otto 
tapahtuu pääasiassa toukokuusta marraskuulle. Massojen 
enimmäisvarastointiaika on 3 vuotta.

Massat tuodaan kuorma-autoilla ja meriproomuilla. Erityyppisiä 
massoja ei sekoiteta keskenään.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Betonin murskauksessa syntyy metallijätettä ja muussa massojen 
käsittelyssä (seulonta, välppäys) voi syntyä maarakennuskäyttöön 
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kelpaamatonta  jätettä. Ne toimitetaan asianmukaisiin 
käsittelypaikkoihin.

Polttoaineiden varastointi

Toiminnassa käytettävien koneiden polttoaineita varastoidaan 
siirrettävissä maanpäällisissä kaksoisvaipallisissa säiliöissä. 

Ympäristökuormitus ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen

Rakentamisen yhteydessä syntyvien massojen hyödyntäminen 
mahdollisimman lähellä vähentää kuljetustarvetta ja säästää 
luonnonvaroja. Massojen hyödyntäminen edellyttää niiden varastointia, 
koska massoja ei yleensä pystytä hyödyntämään välittömästi 
kohteissa. Kalasataman massojen välivarastoinnissa noudatetaan 
hakemuksen mukaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun 
sekä liikenteeseen. Alueen sijainnin, toiminnan laadun ja päästöjen 
vähentämistoimenpiteiden vuoksi lupahakemuksen mukaisen 
toiminnan vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen 
voidaan hakemuksen mukaan pitää vähäisinä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun 
ympäristöön

Alueen sijainnin, toiminnan laajuuden ja päästöjen 
vähentämistoimenpiteiden vuoksi lupahakemuksen mukaisen 
toiminnan vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä 
rakennettuun ympäristöön voidaan pitää vähäisinä.

Vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja mereen

Ruoppaussedimenttien varastointi- ja käsittelyalueen vedet kerätään 
tarkkailualtaisiin, joista ne johdetaan esikäsiteltyinä joko öljynerotuksen 
kautta mereen tai viemäriin. Asfaltoitujen varastointi- ja käsittelykenttien 
vedet johdetaan hallitusti mereen.

Työkoneiden ja -laitteiden polttoaineet varastoidaan maanpäällisissä 
kaksoisvaippasäiliöissä.

Ajoittain tapahtuva kiintoaineiden huuhtoutuminen voi samentaa vettä 
ja nostaa kiintoaine- sekä rautapitoisuutta merivedessä varastoalueen 
välittömässä läheisyydessä. Lyhytaikainen ja paikallinen sameuden 
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lisääntyminen ei todennäköisesti haittaa Sompasaarensalmen 
toimintaa kalaväylänä.

Melun ja tärinän vaikutukset

Toiminnassa melun aiheuttajia ovat liikenne, massojen purku, 
kuormaus ja siirto sekä massojen seulonta, murskaus ja muu käsittely 
alueella. Välivarastointialue sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen katujen 
läheisyydessä. Hanasaaren voimalaitos sekä alueen yritystoiminta 
aiheuttavat myös melua.

Eniten melua aiheuttavaksi toiminnaksi arvioidaan murskaus. 
Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä 
kohteista (pohjoispuolella sijaitsevat uudet asuintalot). Melun leviämistä 
torjutaan sijoittamalla murskaamo siten, että varastokasat muodostavat 
meluesteet häiriintyvien kohteiden suuntaan. Rakennusjätteitä 
murskataan keskimäärin joitakin kertoja vuodessa. Nykyisen toiminnan 
aikana vuonna 2010 tehtyjen mittausten mukaan murskauksen melu ei 
ylittänyt melulle annettuja ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä 
kohteissa (lähimmillään 400 metrin päässä). Myöskään 
normaalitoiminta ei aiheuttanut päiväajan ohjearvojen ylityksiä.

Varastoinnin ja esikäsittelyn aiheuttama liikenne on vähäistä verrattuna 
alueen muuhun liikenteeseen. Kuljetuksissa esiintyy myös suurta 
vaihtelua. Nykyisen toiminnan aiheuttama liikenne on ollut enimmillään 
90 kuorma-autoa/vrk.

Tärinää ei pidetä merkittävänä haittatekijänä välivarastointialueella.

Lupahakemuksen mukaan toiminnan melu- ja tärinävaikutuksia 
voidaan pitää vähäisinä.

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Toiminnasta aiheutuu päästöinä ilmaan pölyä ja ajoneuvojen sekä 
työkoneiden pakokaasuja. Toiminnan edellyttämät kuljetukset, 
kuormien purkaminen ja lastaus, maa-ainesten varastointi kasoissa 
sekä massojen seulonta ja murskaus aiheuttavat pölypäästöjä. 
Toiminnan liikenteen määrä on pieni alueen muuhun liikenteeseen 
verrattuna.

Pölypäästöjä ehkäistään kastelemalla alueelle johtavia teitä ja varasto-
kasoja. Varastokasoja voidaan myös peittää. Seulonnan ja 
murskauksen pölypäästöjä vähennetään laitevalinnoilla, laitteiden 
koteloinnilla sekä kastelulla. Ajoväyliä voidaan myös suolata. Massojen 
käsittelyä vältetään erittäin tuulisina aikoina. Liikenteen ja työkoneiden 
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päästöjä ehkäistään kalusto- ja työkonevalinnoilla.

Alueen sijainnin, toiminnan laadun ja päästöjen 
vähentämistoimenpiteiden vuoksi lupahakemuksen mukaisen 
toiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun voidaan hakemuksen mukaan pitää 
vähäisinä. Nykyisen toiminnan aikana vuonna 2010 tehtyjen mittausten 
perusteella arvioituna toiminnasta ei aiheudu pölyhaittaa.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Toimintojen käyttötarkkailuun kuuluvat mm. massojen ja 
käsittelytoimintojen kirjanpito, välivarastointikasojen sijoittelu ja 
korkeus, rakenteiden, laitteiden ja koneiden huolto sekä häiriö- ja 
poikkeustilanteet.

Ruoppaussedimenttien kuivatusaltaiden ja pilaantuneiden maiden 
välivarastointialueen vesien tarkkailualtaiden veden laatua seurataan 
säännöllisesti. Toiminnan vaikutuksia meriveden laatuun tarkkaillaan. 
Toiminnan meluvaikutuksia tarkkaillaan melumittauksilla kerran 
vuodessa murskauksen ollessa toiminnassa. Mittauspaikat sijoitetaan 
lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ja toiminta-alueelle. Toiminnan 
pölyvaikutuksia tarkkaillaan mittauksilla kaksi kertaa vuodessa. 
Toiminta-alueelle sijoitetaan yksi mittauspiste mittaamaan leijuvan 
pölyn määrää. 

Ympäristölautakunnan lausunto 

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
tekemän massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa 
koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Toimintaa voidaan 
jatkaa voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen.

Toiminta jatkuu olennaisilta osiltaan samanlaisena kuin tähänkin asti, 
joten ympäristölautakunnan 24.6.2009 antamassa lausunnossa esitetyt 
näkökohdat soveltuvat suurelta osin huomioon otettaviksi myös käsillä 
olevan hakemuksen käsittelyssä.

Välivarastointi- ja esikäsittelyalueen toiminta-aika

Alueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa on otettava 
huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen 
pienenee oleellisesti.

Massojen vastaanotto

Toiminnassa on uskottavalla tavalla huolehdittava siitä, että alueella 
vastaanotettavat massat täyttävät lupapäätöksessä annetut 
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määräykset ja että massat ovat hyötykäyttökelpoisia. Valvonnan 
antaminen vastaanottoalueen koneenkuljettajan vastuulle ei välttämättä 
ole riittävä tapa.

Murskaus

Murskauksen osalta tulee vaatia vähintään samoja 
pölyntorjuntavaatimuksia kuin mitä Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään tilapäiseltä 
murskaamolta.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan tilapäinen murskauslaitos on 
pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava tiiviillä 
kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä 
kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin 
murskaimen ylä- ja ala-puolella ja jokaisessa kuljettimen 
purkukohdassa, jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin päässä 
asuinrakennuksista, kouluista, päiväkodeista, niiden piha-alueista, 
virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille pölystä saattaa 
aiheutua haittaa. Murskauslaitos on lisäksi sijoitettava tiiviin 
suojarakennelman sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja 
kuljettimen purkukohta jäävät suojarakennelman ulkopuolelle, jos 
murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin päässä pölylle herkistä 
kohteista.

Koska murskausolosuhteet, mm. etäisyys häiriintyviin kohteisiin ja 
melun leviämisolosuhteet, tulevat myös ajan mittaan muuttumaan, 
ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupa tulee myöntää siten, 
että lupamääräyksiä määräajoin tarkistamalla voidaan hallita 
murskauksesta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin 
kello 7–18. Murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin 
myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Haitta-ainepitoiset sedimentit

Haitta-ainepitoisen sedimentin välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki 
työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta 
maa-ainesta tai haitta-ainepitoista sedimenttiä ei leviä ympäristöön 
valumavesien, pölyn tai työkoneiden mukana eikä toiminnasta aiheudu 
haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä 
asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Haitta-ainepitoiset 
sedimentit on peitettävä tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.

Haitta-ainepitoisten sedimenttien välivarastoalueiden suoto- ja 
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valumavesiä on tarkkailtava riittävästi. Mereen johdettavien vesien 
osalta voidaan soveltaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
Kalasataman kaivantovesien johtamiselle vuonna 2012 myönnetyssä 
ympäristöluvassa esitettyjä enimmäispitoisuusrajoja sekä 
tarkkailutiheyttä ja tarkkailtavia parametrejä.

Polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat

Työmaan kaikki polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille 
alustalle, jonka välittömään läheisyyteen on varattava imeytysainetta 
mahdollisten polttoaine- ja öljyvuotojen torjumiseksi.

Liikenne

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle asuinalueelle tulee ottaa 
huomioon varsinkin, jos kulku välivarastointialueelle tapahtuu vain 
asuinalueen kautta.

Alueen raskaan liikenteen ajoväylät on pidettävä pölyämättöminä 
esimerkiksi suolaamalla. Lisäksi toiminta-alueen välittömässä 
vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman 
puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen 
estämiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia alueen ulkopuolelle, 
niiden on oltava kasteltuja tai peitettyjä.

Poikkeukselliset tilanteet

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä 
ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, on viipymättä ilmoitettava myös Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselle.

Toiminnan tarkkailu

Toiminnan harjoittajan on tarkkailtava mittauksin pölyn leviämistä 
ympäristöön siten, että tuloksista voidaan nähdä sekä murskauksen 
että normaalitoiminnan vaikutukset. Ympäristölautakunta katsoo, että 
toiminnan tarkkailusta tulisi laatia erillinen suunnitelma valvontaviran-
omaisen hyväksyttäväksi.

Tiedottaminen

Kaikki toimintaa varten tehtävät suunnitelmat ja muut asiakirjat on 
toimitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.
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Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa vuoden 
2013 jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyse on 
toiminnan jatkamisesta eikä toiminnan jatkaminen tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Hannu Arovaara, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi
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§ 585
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
18 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 2.5.2013
Palmia-liikelaitoksen johtokunta 2.5.2013
yleisten töiden lautakunta 7.5.2013
ympäristölautakunta 7.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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 
viikoilla 18 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 2.5.2013
Palmia-liikelaitoksen johtokunta 2.5.2013
yleisten töiden lautakunta 7.5.2013
ympäristölautakunta 7.5.2013

  

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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§ 586
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
18 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 8.5.2013
kiinteistölautakunta 2.5.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 18 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 8.5.2013
kiinteistölautakunta 2.5.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 587
Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja 
uuden jäsenen valinta

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti   

1 myöntää vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikalle eron 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja   

2 valita vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkisen vapaaehtoistyön 
neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2014 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston esitys 26.4.2013 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Vapaaehtoistyön 
neuvottelukunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee   

1 myöntää vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikalle eron 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja   

2 valita vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkisen vapaaehtoistyön 
neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2014 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.   

Esittelijä
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Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt työtehtävien 
muuttumisen vuoksi vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkisen 
valitsemista Meeri Kuikan tilalle vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan 
päätösehdotuksen mukaisesti.   

Kaupunginhallitus asetti 18.2.2013 § 213 vapaaehtoistyön 
neuvottelukunnan toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginhallituksen 
päätös sisältyy päätöshistoriaan.    

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston esitys 26.4.2013 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Vapaaehtoistyön 
neuvottelukunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto 26.04.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.2.2013 § 213 päättänyt nimetä 
asettamaansa vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013 
- 2014 sosiaali- ja terveysvirastosta vapaaehtoistyön koordinaattori 
Meeri Kuikan.

Meeri Kuikan työtehtävien muuttumisen vuoksi sosiaali- ja 
terveysvirasto esittää hänen tilalleen vapaaehtoistyön koordinaattori 
Miia Pulkkista. 
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23.01.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jarmo Räihä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 58385

jarmo.raiha(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 18.02.2013 § 213

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vapaaehtoistyön neuvottelukunnan 
kokoonpanoa koskevan toimintasäännön 3 §:n kuulumaan seuraavasti: 

Neuvottelukuntaan kuuluu 21 jäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee 
seuraavasti:

1 viisi kaupungin luottamushenkilöä

2 yhden edustajan kustakin seuraavasta virastosta

sosiaali- ja terveysvirasto 

varhaiskasvatusvirasto 

opetusvirasto 

nuorisoasiainkeskus 

kulttuurikeskus 

rakennusvirasto 

3 sekä vapaaehtoisyhteisöjen keskuudestaan esittämät edustajat, 
yhden kustakin seuraavasta järjestösektorista

liikuntajärjestöt 

vammaisjärjestöt 

vanhusjärjestöt 

lapsijärjestöt 

nuorisojärjestöt 

kaupunginosayhdistykset 

päihdejärjestöt 

luonto- ja ympäristöjärjestöt 
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seurakunnan diakoniatyö 

muut järjestöt 

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta. 

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti: 

kaupungin luottamushenkilöt

- Mikko Jokio 

- Petra Jääskeläinen 

- Cata Mansikka-aho 

- Sari Näre 

- Balan Pillai 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

- vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka sosiaali- ja 
terveysvirastosta

- varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Onufriew 
varhaiskasvatusvirastosta 

- erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto opetusvirastosta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partanen rakennusvirastosta 
31.12.2013 saakka ja vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela 
rakennusvirastosta 1.1.2014 lukien 

- suunnittelija Ari Tolvanen kulttuurikeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta 

vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt) 

- Tapio Vesala (vammaisjärjestöt) 

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt) 

- Kari Koponen (lapsijärjestöt) 

- Petro Pynnönen (nuorisojärjestöt) 

- Timo Puska (kaupunginosayhdistykset) 
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- Timo Nerkko (päihdejärjestöt) 

- Juha Lindy (luonto- ja ympäristöjärjestöt) 

- Hanna Lipasti-Raulus (seurakunnan diakoniatyö)  

- Doinita Negruti (muut järjestöt)   

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan 
puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sari Näreen ja kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukukunnan sihteerin tehtävien 
hoitamisesta.    

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa 

- toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä 
toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle 
perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita 
seuraajan tulisi käsitellä

- antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan 
toimikauden päättyessä

- tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin 
perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten 
valinnasta seuraavalle toimikaudelle.  

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan 
toimintakertomuksen toimikaudelta 2011- 2012 ja   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Opetusvirasto 31.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Opetusvirasto pitää esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan 
toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013 - 2014 
tarkoituksenmukaisena. 

Ehdotuksessa on esitetty, että opetusvirastosta tulisi edustaja 
neuvottelukuntaan. Opetusvirasto voi nimetä edustajan, mikäli 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi opetusviraston osallistuminen 
neuvottelukuntaan.
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Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Rakennusvirasto pitää tarkoituksenmukaisina esitettyjä 
muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi 
vuosille 2013-2014.

Lisätiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 17.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Nuorisoasiainkeskus pitää tarkoituksenmukaisina esitettyjä 
muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi 
vuosille 2013 - 2014.

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 16.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta esittää, että neuvottelukunnan nimi 
muutettaisiin muotoon vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta. Lisäksi 
neuvottelukunta ehdottaa toimintasäännön tarkistamista vuosille 2013-
2014. Toimintasäännön muutosehdotukset koskevat neuvottelukunnan 
tehtäviä,  työryhmien perustamista ja sihteerin nimeämistä. 
Neuvottelukunnan tehtäviä koskevaan kohtaan esitetään samaa tekstiä 
kuin neuvottelukunnan esitteessä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan esitteen teksti 
on voimassaolevan toimintasäännön perusajatuksen mukainen. Eikä 
tekstien välillä ole sellaista eroavaisuutta, jonka perusteella 
toimintasäännön tai esitteen muuttaminen olisi tarpeellista. 
Neuvottelukunnan asettamispäätösten yhteydessä on tehty tarkistuksia 
toimintasääntöön ja näin voidaan tarvittaessa toimia jatkossakin. 
Vapaaehtoistoimikunta voi myös toimikautensa 
toimintasuunnitelmissaan huomioida esitteen tekstissä mainitut seikat.
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Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että neuvottelukunnan 
esittämillä muutoksilla toimintasääntöön ei ole kaupungin talouteen 
suoranaisia vaikutuksia.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 588
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- ensimmäinen jaosto 2.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- ensimmäinen jaosto 2.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 589
Tiedepalkinto vuodelle 2013

HEL 2013-006140 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liitteessä 2. esitellylle henkilölle 
vuoden 2013 tiedepalkinnon, 10 000 euroa.

Tiedepalkinto maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 
kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 1 04 02 00 303).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen kirje
2 Tiedepalkinnon 2013 saajan esittely
3 Aiemmat palkinnonsaajat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tiedepalkinnon saaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää liitteessä 2. esitellylle henkilölle 
vuoden 2013 tiedepalkinnon, 10 000 euroa.

Tiedepalkinto maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 
kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 1 04 02 00 303).

Esittelijä

Kaupunginhallituksen nimeämät asiantuntijat, apulaiskaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen (pj), Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, 
Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto ja Suomen Akatemian 
tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Marja Makarow päätyivät 
kokouksessaan 24.1.2013 yksimielisesti ehdottamaan tiedepalkinnon 
saajaksi liitteessä 2. esiteltyä henkilöä.
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Tiedepalkinto jaetaan Helsingin kaupungin tiedepäivänä kuudes 
kesäkuuta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen kirje
2 Tiedepalkinnon 2013 saajan esittely
3 Aiemmat palkinnonsaajat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tiedepalkinnon saaja Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Tietokeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 590
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 7.5.2013
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 7.5.2013
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  
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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 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 7.5.2013
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 7.5.2013
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
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Emma Kari Juha Hakola

Erkki Perälä Arja Karhuvaara

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.05.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 570, 572 - 576, osa 579, 580 - 582, 584 - 586, 588 ja 590 
§:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 571 ja osa 579 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 577, 578, osa 579, 583, 587 ja 589 §:t

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (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.


